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O statnie kilkanaście lat w Polsce przyniosło bardzo dy-
namiczny rozwój infrastruktury rowerowej. Jest to
odpowiedź na zwiększający się szybko udział rowe-
rów w ruchu drogowym zarówno w miastach, jak

i na obszarach pozamiejskich. Pamiętać należy, że rower to nie
tylko wygoda i atrakcyjny środek lokomocji, ale jest to środek
podróżowania relatywnie niebezpieczny. Z danych Komendy
Głównej Policji [4] wynika, że w 2018 r. na drogach w Polsce
nastąpiło znaczne pogorszenie stanu bezpieczeństwa, gdyż zgi-
nęło 286 rowerzystów, co oznacza wzrost ofiar śmiertelnych tej
grupy uczestników ruchu aż o 30% w porównaniu z 2017 r. Klu-
czem do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu rowerowe-
go jest realizacja takich rozwiązań infrastrukturalno-organiza-
cyjnych, aby rowerzyści nie poruszali się w potoku ruchu
o prędkości wyższej niż 30 km/h oraz w natężeniu innych po-
jazdów większym niż 2500 pojazdów/dobę. Obok rozwoju
„lekkiej infrastruktury dla rowerzystów” w formie pasów dla
ruchu rowerowego i ich odmian (kontrapasów, kontraruchu)
oraz stref ruchu uspokojonego, jedną z głównych tendencji
światowych są velostrady (rowerostrady).

Zasady planistyczno-projektowe velostrad
Velostrada jest to regionalna lub krajowa droga dla rowerów,

o wysokim standardzie technicznym usytuowana poza jezdnią,
przeznaczona tylko dla ruchu rowerowego. Umożliwia odby-
wanie podróży rowerem na dłuższym dystansie (5 – 30 km)
[1, 2]. Velostrady mogą być drogami nowo budowanymi lub

powstałymi przez podwyższe-
nie standardu istniejących.
W strukturze sieci tras rowero-
wych velostrady są na szczy-
cie, jako rozwiązania o najwyż-
szym standardzie funkcjonal-
no-technicznym (rysunek 1).
Muszą to być drogi spójne, bez-
pośrednie, bezpieczne, atrak-
cyjne i komfortowe, umożli-
wiać szybkie przemieszczenia
rowerami i zapewniać mini-
malną prędkość podróży „od drzwi do drzwi” 25 km/h.

Velostrada powinna być połączona z istniejącą infrastruktu-
rą dla rowerzystów i innych środków transportu. Kluczem
do efektywnego wykorzystania jest uprzednie opracowanie pla-
nu sieci regionalnej (krajowej) velostrad. Planowane sieci dróg
krajowych i regionalnych dla rowerów muszą być spójne, o du-
żej gęstości i zachęcać do korzystania z rowerów.

Ze względu na wymagany wysoki standard techniczny, ve-
lostrady powinny być realizowane z udziałem subsydiów rzą-
dowych – szczebla krajowego lub regionalnego. Ich sieć nale-
ży połączyć z istniejącą infrastrukturą dla rowerzystów i innych
środków transportu. Sieć ta powinna być rozpoznawalna i sta-
nowić powiązania między źródłami i celami ruchu rowerowe-
go w danym obszarze, takimi jak centra biurowe, edukacyjne,
szpitale, centra ogólnomiejskie i tereny mieszkaniowe. Ze
względu na przeznaczenie do odbywania dłuższych podróży ro-
werowych (≥ 30 km) i związaną z tym prędkość podróżowania
(30 – 40 km/h), przy dążeniu do minimalizacji tzw. opóźnienia
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Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie jednej z no-
wych tendencji w dziedzinie planowania i organizacji bezpiecz-
nej infrastruktury dla rowerzystów, jaką są velostrady służące
do szybkich codziennych podróży rowerem na dystansach
5 – 30 km drogami o podwyższonych standardach technicznych.
Omówiono zasady planowania, projektowania i organizacji tej
formy bezpiecznej infrastruktury rowerowej oraz innowacyjne
rozwiązanie funkcjonujące w Jaworznie. Uważa się, że w warun-
kach europejskich velostrady będą rozwijane w latach najbliż-
szych, aby podróże rowerem były alternatywnym sposobem prze-
mieszczania się na dłuższej odległości.
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Abstract. The aim of article is a presentation one of the new
tendency in the rage of planning and organization of safety cycling
infrastructure – cycling highways for fast daily travels by bike on
the distance 5 – 30 km. The principles of planning, designing and
organization this safety type of cycling infrastructure as well as
an innovative solution functioning in Jaworzno are described. In
european conditions for real alternatives for replacements on
longer distances, development of bicycle highways will be
continuous tendency in the coming years.
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Rys. 1. Velostrady w strukturze
sieci tras rowerowych [1]
Fig. 1. Cycling highways in the
structure of cycleways network[1]
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przejazdu (max. 0,4 zatrzymania/km), velostrady należy prowa-
dzić w sposób bezkolizyjny w stosunku do innych tras komu-
nikacyjnych, a tylko w wyjątkowych sytuacjach powinny krzy-
żować się w jednym poziomie z drogami samochodowymi
w formie przejazdów dla rowerów z sygnalizacją świetlną. Mo-
del usytuowania velostrady w zagospodarowaniu przestrzen-
nym i układzie drogowym pokazano na rysunku 2.

Schematy przekrojów poprzecznych velostrad zalecane
w warunkach holenderskich przedstawiono na rysunku 3.
W wypadku velostrady prowadzącej w obu kierunkach zaleca-
na szerokość w jednym przekroju powinna wynosić 4,00 m,
a w przypadku velostrady o rozdzielonych kierunkach ru-
chu 3,00 m. Taka szerokość przekrojów umożliwia jazdę obok
siebie dwóch rowerzystów, a także ich wyprzedzanie przez ja-
dących z większą prędkością.

Velostrady w planie powinny być projektowane:
● z niewielkim wydłużeniem w stosunku do trasy prowadzo-

nej po prostej, a wskaźnik wydłużenia drogi nie powinien prze-
kraczać 1,1 (wyjątkowo 1,2);

● jako samo wybaczające, tzn. ryzyko wypadków powsta-
łych na tych drogach lub w ich najbliższym otoczeniu musi być
zminimalizowane. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa powinny być wyposażone w oświetlenie, a wysoką zieleń
należy usytuować w odległości nienarażającej rowerzystów
na kolizję z drzewem w przypadku wypadnięcia z trasy.

Aby zapewnić wysoki komfort użytkownikom, nawierzch-
nia asfaltowa lub betonowa velostrad musi być równa i o od-
powiedniej szorstkości, a pochylenie nie powinno przekra-
czać 3,3% (wyjątkowo 7,5%). Trasy velostrad powinny być
chronione przed wiatrem oraz ruchem, a więc wytyczane w od-
daleniu od istniejącej infrastruktury drogowej o dużym natęże-
niu ruchu, które generują hałas i zanieczyszczenie powietrza.
Najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie velostrad skrajem
terenów leśnych.

Uwarunkowania planistyczno-realizacyjne
w Polsce

W Polsce, w kontekście obowiązujących obecnie przepisów
prawa o ruchu drogowym [6], ustawy o drogach publicznych
[7] oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie [5], budowa velostrady jako
drogi dla rowerzystów jest na pograniczu obowiązującego pra-
wa. Dotyczy to jej szerokości oraz możliwości jazdy obok sie-
bie dwóch rowerzystów. Obowiązujące przepisy pozwalają
na taką jazdę, jeśli nie stanowią zagrożenia dla ruchu rowero-
wego z przeciwnego kierunku. Natomiast przepisy z dziedziny
prawa budowlanego wskazują tylko minimalną szerokość dro-
gi dla rowerów, nie precyzując jednak szerokości maksymal-
nej. Brakuje również odpowiedniego oznakowania pionowego,
które podkreślałoby wyjątkowy charakter tego typu infrastruk-
tury dla rowerzystów.

ZdaniemAutora tego artykułu, trwający obecnie boom rowe-
rowy oraz duże środki finansowe z funduszy europejskich
na rozwój infrastruktury rowerowej w najbliższych latach oraz
w następnym okresie programowania EU będą sprzyjały roz-
wojowi tego typu infrastruktury. Velostrady staną się integral-
nym elementem zagospodarowania przestrzennego i infrastruk-
tury transportowej kraju, regionów i aglomeracji.

W Polsce dopiero rozpoczęto budowę velostrad. Pierwszy
odcinek powstał w Jaworznie w 2018 r., a jego długość wy-
nosi ok. 10 km. Jest to rozwiązanie pionierskie w skali kraju,
chociaż w wielu miejscowościach niektóre odcinki dróg dla ro-
werzystów odznaczają się podobnymi parametrami funkcjo-
nalno-technicznymi przede wszystkim pod względem szeroko-
ści przekroju (np. odcinki drogi dla rowerów wzdłuż lewego
brzegu Wisły w Warszawie).

Velostrada w Jaworznie
Przebieg velostrady na tle struktury przestrzennej oraz ukła-

du infrastruktury dla rowerzystów w Jaworznie [3] pokazano
na rysunku 4. Pod względem formalnoprawnym jaworzyńska
velostrada zbudowana została jako droga publiczna klasy do-

Rys. 3. Zalecane przekroje poprzeczne velostrad w warunkach
holenderskich [1]
Fig. 3. Recommended of cross-sections of cycling highways in Dutch
conditions [1]
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Rys. 2. Model usytuowania velostrady w zagospodarowaniu prze-
strzennym i układzie drogowym oraz układzie tras rowerowych (li-
nia przerywana – infrastruktura dla rowerzystów prowadzona
wzdłuż dróg publicznych)
Fig. 2. Cycling highway model location in the spatial planning and
road system, as well as cycling infrastructure (broken line –
infrastructure for cyclists along public roads)
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jazdowej przeznaczona dla ruchu rowerowego i pieszych. In-
westorem velostrady był Urząd Miasta Jaworzna, a w finanso-
waniu jej wykorzystano fundusze europejskie. Velostrada peł-
ni istotne funkcje transportowe i rekreacyjne, gdyż umożliwia
szybkie przemieszczenie się rowerem między osiedlami miesz-
kaniowymi usytuowanymi na północy Jaworzna a śródmie-
ściem i centrum miasta. Droga ta wyposażona jest w przekrój
jednojezdniowy szerokości 4,5 m, co umożliwiło wyznaczenie
w przekroju po dwa pasy dla ruchu rowerowego, oddzielone
od siebie podwójną linią ciągłą (fotografie 1 i 2). Na całej dłu-
gości velostrady, w przekroju równolegle do jezdni dla rowe-
rów, prowadzona jest droga dla pieszych, wzdłuż której usytu-
owano oświetlenie i ławeczki do odpoczynku zarówno dla pie-
szych, jak i rowerzystów. Na znacznej długości trasy velostra-
da przebiega bezkolizyjnie. Na fotografii 3 pokazano prowadze-
nie velostrady wiaduktem nad ulicą o dużym natężeniu ruchu,
na którym trasa dla rowerzystów jest zawężona do dwóch pa-
sów ruchu. W miejscach szczególnych, tj. na odcinkach wjaz-
dowych na velostradę (fotografia 4), na niektórych obiektach
inżynierskich (fotografia 3), na skrzyżowaniach velostrady
z drogami samochodowymi lub innymi drogami dla rowerów
(fotografia 5), bądź też na odcinkach o ograniczonej dostępno-
ści terenu, szerokość przekroju jest ograniczona do 2,5 – 3,0 m,
co wymusza konieczność zmniejszenia liczby pasów ruchu
dla rowerów. Oba kierunki ruchu oddzielone są podwójną li-
nią ciągłą, natomiast pasy ruchu dla poszczególnych kierun-
ków białą linią przerywaną. W rejonie przejazdu tunelowego,

ze względu na ograniczoną widoczność zastosowano linie cią-
głe na jezdni velostrady (fotografia 6), w celu zapewnienia
bezpieczeństwa rowerzystów między „pasami dla rowerów”.
Skrzyżowania velostrady z drogami dla rowerów przecinają-
cymi lub włączającymi/wyłączającymi się z velostrady poka-
zano na fotografiach 2 i 5. Na fotografii 5 widoczne są rów-
nież zwężenia szerokości przekroju jezdni velostrady, na wlo-

Fot. 1. Typowy przekrój velostrady w Jaworznie
Photo 1. Typical cross-section of cycling highway in Jaworzno

Fot. 2. Skrzyżowanie velostrady z drogą dla rowerów i ciągiem
pieszym
Photo 2. The intersection of cycling highway with bike path and
pedestrian itinerary

Fot. 3. Velostrada na wiadukcie rowerowo-pieszym nad ulicą
ruchu samochodowego
Fot. 3. Cycling highway in cycling-pedestrian viaduct over car street
traffic

legenda: ■ – velostrada; ■ – istniejące drogi dla rowerów; ■ – pasy dla ro-
werów; ■ – drogi dla pieszych i rowerów (ciągi pieszo-rowerowe); ■ – pla-
nowane drogi dla rowerów
Rys. 4. Velostrada na tle struktury przestrzennej i układu infra-
struktury dla rowerzystów w Jaworznie [3]
Fig. 4. Cycling highway on the background of cycleways infrastruc-
ture network in Jaworzno [3]
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cie i wylocie z „węzła rowerowego”, do jednego pasa ruchu
rowerowego w danym kierunku.

ZdaniemAutora błędem jest niezastosowanie znaków piono-
wych ograniczających prędkość rowerów do 30 km/h ze wzglę-
du na bezpieczeństwo ruchu. Z formalnego punktu widzenia,
szeroki przekrój poprzeczny velostrady pozwala bowiem na jaz-

dę rowerem z prędkością dozwoloną w obszarze zabudowanym
do 50 km/h. W przeciwieństwie do prędkości dopuszczalnej
30 km/h jest to poziom stanowiący potencjalnie duże zagroże-
nie ruchu rowerowego. Problemem, w aspekcie bezpieczeństwa
rowerzystów występującym na velostradzie, są liczni rolkarze
urządzający sobie wyścigi. Innym problemem, moim zdaniem,
jest usytuowanie drogi dla pieszych w bezpośrednim sąsiedz-
twie jezdni velostrady. Rowerzyści są bowiem zagrożeniem dla
spacerujący obok nich pieszych.

Velostrada w Jaworznie jest drogą dla rowerów o wysokim
standardzie technicznym odpowiadającym wymaganiom sta-
wianym w krajach Europy Zachodniej. Doświadczenia z do-
tychczasowej jej eksploatacji potwierdzają pozytywny wpływ na
zwiększenie wykorzystania rowerów w ruchu miejskim w Ja-
worznie zarówno w podróżach codziennych, jak i rekreacyj-
nych. Wybudowanie drogi dla pieszych wzdłuż jezdni velostra-
dy spowodowało wzrost przemieszczeń pieszych, gdyż velostra-
da stała się również atrakcyjnym miejscem spacerów dla miesz-
kańców, powstają nowe tereny zielone i miejsca rekreacji co-
dziennej jako przestrzeń przyjazna rowerzystom i pieszym.

Podsumowanie
Velostrady są nową formą w zakresie infrastruktury dla ro-

werzystów. Ich rola w miastach i w połączeniach międzymia-
stowych będzie się zwiększała. Potwierdzają to doświadczenia
krajów zachodnioeuropejskich, w których funkcjonują tego ty-
pu rozwiązania.

W warunkach polskich konieczne jest uściślenie przepisów
w zakresie Prawa o ruchu drogowym oraz Prawa budowlane-
go, jakie warunki ruchowe i techniczne musi spełniać ta klasa
funkcjonalna infrastruktury dla rowerzystów. Dotyczy to przede
wszystkim: określenia zasad korzystania z velostrad przez mo-
torowery, hulajnogi elektryczne, rolkarzy, dozwolonej maksy-
malnej prędkości oraz oznakowania pionowego i poziomego.
Należy oczekiwać, że duże środki finansowe z funduszy euro-
pejskich, przewidziane w obecnym okresie finansowania UE
oraz po 2020 r., przyczynią się do dynamicznego rozwoju bez-
piecznej i komfortowej infrastruktury dla rowerzystów, która
umożliwi przemieszczanie się rowerami wewnątrz miast i aglo-
meracji, jak również poza nimi, co zwiększy dostępność trans-
portową i turystyczną obszaru naszego kraju.
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Fot. 6. Prowadzenie velostrady tunelem w Jaworznie pod drogą
krajową
Fot. 6. Driving a tunnel of cycling highway in Jaworzno under
National Road

Fot. 5. Skrzyżowanie velostrady na węźle rowerowym
Fot. 5. Intersection of cycling highway in cycling exchanger

Fot. 4. Wjazd na velostradę od strony śródmieścia Jaworzna
Fot. 4. Entrance to cycling highway from the Jaworzno downtown


