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PRĘDKOŚCI ROWERZYSTÓW NA WYDZIELONYCH DROGACH ROWEROWYCH 

 
Artykuł przedstawia wyniki badań prędkości rowerzystów dla różnych rozwiązań infrastrukturalnych. Badania przepro-

wadzono w jedenastu lokalizacjach o nawierzchni asfaltowej, na pasach ruchu na jezdni, ciągach pieszo rowerowych, kontra-
pasach, wydzielonych ścieżkach rowerowych oraz na pasie ruchu dla autobusów. Przeanalizowano także prędkość rowerzy-
stów na ścieżce rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej oraz prędkości na pasie rowerowym o dużym pochyleniu wzdłuż-
nym. Szczegółowe wyniki pomiarów przedstawiono w podziale na kategorie wiekowe, płeć i rodzaj roweru. 

 

WSTĘP 

Jazda na rowerze staje się coraz bardziej popularna. Rosnąca 
świadomość społeczeństwa na temat zdrowego trybu życia oraz 
coraz większa dbałość o środowisko naturalne sprawiają, że rower 
coraz częściej jest wybierany jako podstawowy środek codziennego 
transportu. Na ulicach spotyka się coraz więcej rowerzystów, dlate-
go rozrasta się też infrastruktura dla nich dedykowana. W 2010 r. 
warszawska sieć tras rowerowych liczyła około 275 km. W roku 
2015 było to już ponad 457 km. Przez ostatni rok w Warszawie 
powstało prawie 52,7 km nowych tras rowerowych, w tym 32,1 km 
dróg dla rowerów i 19,1 km pasów lub kontrapasów rowerowych [7]. 
Zgodnie z najnowszymi badaniami (Warszawskie Badanie Ruchu 
2015) każdego dnia 3,8 % podróży niepieszych wykonywanych jest 
przy pomocy roweru [8]. Wraz z rosnącą liczbą podróży wykonywa-
nych rowerem, rośnie również liczba kolizji z udziałem rowerzystów. 
Według statystyk policyjnych, od 2010 roku ich liczba wzrosła nie-
mal trzykrotnie - z 219 do 624 kolizji w roku 2014. 75% tych zdarzeń 
to zderzenia boczne, gdzie co drugie miało miejsce na skrzyżowa-
niu. W świetle tych statystyk widać jak ważnym problemem staje się 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury rowerowej dostosowanej 
zarówno do potrzeb i prędkości rowerzystów jak również zapewnia-
jącej bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
Aby dopasować rozwiązania infrastrukturalne do potrzeb, konieczne 
jest przyjęcie podczas projektowania odpowiedniej prędkości rowe-
rzysty. Do chwili obecnej nie określono prędkości przyjmowanej w 
różnych celach podczas projektowania infrastruktury rowerowej. W 
niektórych rejonach kraju są stosowane lokalne wytyczne w tym 
zakresie. Nie są również znane badania dotyczące prędkości rowe-
rzystów przeprowadzone na terenie Polski. Jedynym aktem praw-
nym, dotyczącym tego zagadnienia, jest nowelizacja warunków 
technicznych dotyczących sygnalizacji świetlnej z 2015 roku [5][4], 
w której zwiększono przyjmowaną w projektach sygnalizacji świetl-
nej prędkość ewakuacji rowerzysty na 4,2 m/s. Nie są jednak znane 
badania, na podstawie których podjęto tę decyzję. 

 
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie Prawo o Ruchu Drogo-

wym [6] droga rowerowa to droga lub jej część przeznaczona do 
ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, 
oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie 
lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pośród 
dróg rowerowych wyróżnić można: 
– drogi dla rowerów wydzielone w pasie jezdni o kierunku zgod-

nym lub przeciwnym (kontrapas) do kierunku jazdy pozostałych 
uczestników ruchu, 

– pasy ruchu dla autobusów z dopuszczonym ruchem rowerów, 
– samodzielne drogi dla rowerów występujące poza nawierzchnią 

jezdni, 
– ciągi pieszo – rowerowe. 

Drogi dla rowerów można podzielić również ze względu na ro-
dzaj nawierzchni. Wyróżnia się nawierzchnię asfaltową, z betonu 
cementowego, z kostki brukowej fazowanej lub niefazowanej. Każ-
da z tych nawierzchni charakteryzuje się zupełnie innymi oporami 
toczenia i zużyciem energii przez rowerzystę. Dlatego też, aby 
zapewnić wiarygodność pomiarów, do badań wybrano drogi rowe-
rowe o nawierzchni asfaltowej oraz jedną z nawierzchnią z kostki 
brukowej do porównania wyników. 

1. METODA POMIAROWA 

Przedmiotem badań były prędkości rowerzystów dla różnych 
rozwiązań infrastrukturalnych. W wybranych lokalizacjach przepro-
wadzono badania empiryczne z wykorzystaniem kamery cyfrowej. 
Podczas badania rejestrowano kamerą przejazd rowerzysty przez 
dany odcinek pomiarowy, a następnie na podstawie nagrania od-
czytywano jego czas przejazdu. Znając długości poszczególnych 
odcinków na drodze, możliwe było wyznaczenie prędkości rowerzy-
sty, a w efekcie oszacowanie średniej prędkości dla poszczegól-
nych grup pomiarowych. Wszystkie pomiary przeprowadzono w dni 
robocze, w dobrych warunkach atmosferycznych. Liczebność prób 
pomiarowych w każdej lokalizacji wynosiła ok. 50 lub 100 w zależ-
ności od natężenia ruchu rowerowego. W celu wykonania badań, 
utworzono tabele pomiarowe, w których zapisywano informacje na 
temat miejsca wykonywania pomiarów oraz szczegółowe informacje 
na temat rowerzysty i jego przejazdu [1]. 

Wyniki zostały agregowane i przedstawione w postaci prędko-
ści średniej oraz kwantyla rzędu 0,15. Ponadto wyniki rozdzielono 
ze względu na poszczególne grupy pomiarowe.  

1.1.  Grupy pomiarowe  

Zróżnicowany charakter podróży i użytkowników roweru powo-
duje konieczność podziału rowerzystów, ze względu na wiek oraz 
na rodzaj wykorzystywanego sprzętu rowerowego. 

 
Podział za względu na wiek  

Na potrzeby pomiarów uczestników ruchu podzielono na pięć 
kategorii wiekowych, każda z nich charakteryzuje się innymi możli-
wościami fizycznymi, a w konsekwencji inną prędkością poruszania 
się. Wyróżniono dzieci do 10 lat (Dz), młodzież (10-18 lat) (M), oraz 
dorosłych (18-60 lat) (D), którzy zostali podzieleni na dwie podgru-
py: D1 (18-35 lat) i D2 (36-60 lat) oraz seniorów (od 60 lat) (S).  
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Zgodnie z przepisami ustawy [6] osoby w wieku poniżej 10 lat 
mogą poruszać się na rowerze po drogach publicznych wyłącznie 
pod opieką osoby dorosłej. Należy zatem zauważyć, że opieka nad 
dzieckiem do lat 10 wymusza zdecydowanie niższą prędkość jazdy 
opiekuna, dostosowaną do możliwości dziecka.  

 
Podział za względu na rodzaj sprzętu  

Z grupy uczestników ruchu wyodrębniono dwie charaktery-
styczne podgrupy charakteryzujące się zdecydowanie większymi 
albo mniejszymi możliwościami w osiąganiu prędkości od przecięt-
nych użytkowników, ze względu na rodzaj posiadanego roweru. 
Utworzono trzy kategorie: 

Użytkownicy rowerów miejskich „Veturilo” (V) – rowery te po-
siadają charakterystyczną budowę i kolorystykę oraz specjalną 
konstrukcję nie pozwalającą na osiąganie nadmiernych prędkości. 
Przejazdy tym rodzajem sprzętu mają charakter bardziej okazjonal-
ny i krótkodystansowy. 

Profesjonaliści (P) – uczestnicy ruchu posiadający profesjonal-
ny sprzęt rowerowy. Użytkownicy tej kategorii często wykonują 
przejazdy jako formę treningu lub rekreacji. Do tej grupy zaliczamy 
również osoby, dla których przejazdy stanowią podstawowy element 
pracy zarobkowej (kurierzy, dostawcy). Rowery tych uczestników 
ruchu są wyższej jakości co umożliwia uzyskiwanie im większych 
prędkości, a ich użytkownicy odznaczają się dużą sprawnością 
fizyczną. Takich uczestników ruchu można rozpoznać po cechach 
charakterystycznych jak: rower szosowy, torba kurierska, pedały 
przystosowane do przypięcia butów, specjalistyczna odzież, czy 
loga firmy na odzieży i rowerze. 

Pozostali (Z) uczestnicy ruchu poruszający się na rowerach 
tradycyjnych (górskich, miejskich lub trekkingowych) nie posiadają-
cych cech szczególnych. 

2. CHARAKTERYSTYKA PUNKTÓW POMIAROWYCH 

Do pomiaru prędkości rowerzystów wybrano trzynaście lokali-
zacji na terenie miasta stołecznego Warszawy. Lokalizację punktów 
przedstawiono na rysunku 1. Odcinki zostały pogrupowane ze 
względu na rodzaj infrastruktury rowerowej znajdującej się w danym 
miejscu. Na wszystkich (za wyjątkiem drogi na Polu Mokotowskim) 
nawierzchnia została wykonana z materiału bitumicznego. 

2.1. Pasy wydzielone na jezdni 

Pas rowerowy na ulicy Koszykowej (1) 
Ulica Koszykowa to dwupasowa, dwukierunkowa ulica znajdu-

jąca się w centrum miasta. W jej sąsiedztwie znajdują się trzy stacje 
rowerów miejskich. Pas ruchu dla rowerzystów wydzielono w koń-
cowym, zachodnim fragmencie ulicy, po jej północnej stronie. Ma on 
długość 315 metrów i jest oddzielony od chodnika pasem zieleni. 
Natężenie ruchu na ulicy jest umiarkowane, a pasy ruchu dla pojaz-
dów mają szerokość 3,5 metra. Wzdłuż północnej krawędzi jezdni 
wydzielono jednokierunkowy pas ruchu dla rowerzystów o szeroko-
ści 1,5 m, który oddzielono od chodnika pasem zieleni. 

 
Pas rowerowy na ulicy Markowskiej (2) 

Ulica Markowska znajduje się w prawobrzeżnej części War-
szawy, w dzielnicy Praga Północ. Jest to ulica lokalna, złożona z 
dwóch pasów ruchu dla pojazdów szerokości 3 metry. Występują na 
niej liczne przewężenia, krótkie wydzielone pasy do skrętu w lewo 
oraz miejsca do parkowania równoległego. Wzdłuż całej ulicy, na 
długości 320 metrów, po obu stronach wydzielono pasy ruchu dla 
rowerzystów szerokości 1,5 metra. Są one oddzielone od chodnika 
pasami zieleni lub miejscami postojowymi. Na wlocie od strony 
południowej znajduje się śluza rowerowa umożliwiająca rowerzy-

stom wykonanie manewru skrętu w lewo, który jest zabroniony dla 
innych uczestników ruchu. 

 

 
Rys. 1. Lokalizacja odcinków pomiarowych. Opracowanie własne 

na podkładzie z portalu maps.google.pl. 
 

Pas rowerowy na ulicy Tamka (3) 
Ulica Tamka mieści się w dzielnicy Powiśle. Swój bieg rozpo-

czyna na skrzyżowaniu z ul. M. Kopernika i rozciąga się do ul. 
Wybrzeże Kościuszkowskie. W każdym kierunku znajduje się pas 
ruchu o szerokości ok. 3 m. W zachodnim fragmencie ulicy dodat-
kowo wyznaczono z każdej strony pas rowerowy o szerokości 1,5 m 
przylegający bezpośrednio do wąskiego chodnika dla pieszych 
oddzielonego słupkami U-12c. Ruch na ulicy jest duży, w godzinach 
szczytu często występują zatory. Cechą charakterystyczną tego 
fragmentu ulicy jest duże pochylenie terenu wynoszące ok. 6,3 %, 
dlatego też w tym przypadku osobno badano prędkość rowerzystów 
jadących w górę i w dół. Analizowany fragment ograniczony jest 
sygnalizacją świetlną na dole i rondem na górze ulicy, całość ma 
długość ok. 350 metrów. 

 
Pas na ulicy Spacerowej (4) 

Ulica Spacerowa jest to szeroka arteria o długości 800 metrów, 
biegnąca na granicy dwóch dzielnic Śródmieścia i Mokotowa. Po-
siada po dwa pasy ruchu w każdym kierunku rozdzielone pasem 
zieleni o zmiennej szerokości. Dodatkowo w kierunku północnym na 
całej długości wyznaczono jednokierunkowy pas rowerowy o szero-
kości dwóch metrów. Przylega on bezpośrednio do szerokiego 
chodnika, na którym wyznaczono miejsca parkingowe. 

2.2. Wydzielone drogi rowerowe 

Droga rowerowa na ulicy Jana III Sobieskiego (6) 
Ulica Jana III Sobieskiego jest jedną z głównych arterii Moko-

towa, ma charakter zbiorczy zawiera po 3 pasy ruchu oddzielone 
pasem zieleni. Po obu stronach jezdni występuje wydzielona droga 
rowerowa, na odcinku pomiarowym ma ona szerokość równą 2 
metry. Zarówno od jezdni jak i od ulicy oddzielają ją szerokie pasy 
zieleni. Droga dla rowerów wyznaczona jest wzdłuż całej ulicy, na 
długości 4,2 km. 
 
Droga rowerowa na ulicy Gen. W. Andersa (7) 

Droga rowerowa została wyznaczona na końcowym odcinku 
ulicy Andersa, u zbiegu z ulicą Mickiewicza, po obu stronach jezdni 
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na długości ok. 750 metrów. Droga jest prowadzona również na 
wiadukcie nad ulica Słomińskiego i stacją kolejową Warszawa 
Gdańska i ma szerokość równą 2 metry. Droga dla rowerów przyle-
ga bezpośrednio do chodnika. Separację od ruchu pieszego wyzna-
cza jedynie krawężnik, a na wiadukcie czerwony kolor nawierzchni. 
Od drugiej strony droga jest oddzielona od jezdni lub torowiska 
tramwajowego za pomocą ogrodzeń segmentowych U-12a. 

 
Droga rowerowa w Alejach Ujazdowskich (8) 

Wzdłuż Al. Ujazdowskich wyznaczona jest szeroka, 2,5-
metrowa, dwukierunkowa droga dla rowerów. Droga przylega do 
chodnika o charakterze spacerowym i biegnie w znacznej części 
wzdłuż Łazienek Królewskich i Parku Ujazdowskiego. Separację od 
ruchu pieszego zapewnia nieznaczne wyniesienie chodnika (ok. 
1cm) ponad poziom ścieżki rowerowej. Od drugiej strony drogi 
znajduje się wąski pas zieleni z niską roślinnością oddzielający 
rowerzystów od jezdni. 

 
Droga rowerowa na ulicy Wybrzeże Szczecińskie (9) 

Ulica Wybrzeże Szczecińskie biegnie wzdłuż prawego brzegu 
Wisły łącząc dzielnice Praga Północ i Południe. Wzdłuż ulicy, od 
strony rzeki, biegnie dwukierunkowa droga dla rowerów o szeroko-
ści 2 metrów. Droga przylega bezpośrednio do wąskiego chodnika, 
a od strony jezdni oddzielona jest ogrodzeniem segmentowym  
U-12a. 

2.3.  Kontrapasy dla rowerów 

Kontrapas na ulicy Mokotowskiej (10) 
Ulica Mokotowska to wąska ulica jednokierunkowa w centrum 

Warszawy, na której wyznaczono kontrapas szerokości 1,5 metra i 
długości 240 m. Po obu stronach ulicy wyznaczone są miejsca 
postojowe dla samochodów, równoległe od strony kontrapasa i 
skośne wzdłuż drugiej krawędzi. Pas ruchu ma 3,5 metra szeroko-
ści. 

 
Kontrapas na ulicy Sójki (11) 

Ulica Sójki to krótka, jednokierunkowa ulica na Warszawskim 
Ursynowie. Biegnie ona tuż przy ulicy Płaskowickiej, pełni ona 
jedynie funkcję dojazdu do okolicznych nieruchomości. Wyznaczo-
no na niej kontrapas o długości 250 metrów, który jest oddzielony 
od chodnika szerokim pasem zieleni. Pas dla samochodów ma 
szerokość ponad 3 metry. 

2.4. Inne rozwiązania infrastruktury 

Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż alei Gen. W. Sikorskiego (5) 
Aleja Gen. Sikorskiego to jeden z głównych ciągów Mokotowa. 

Ulica ta stanowi fragment małej obwodnicy Warszawy. Ciąg pieszo 
rowerowy został wyznaczony tylko po jednej stronie ulicy, ma on 
szerokość 4 m i nawierzchnię asfaltową dobrej jakości. Po obu 
stronach ciągu znajdują się szerokie, zadrzewione pasy zieleni. 
Ścieżka rowerowa poza pasem drogowym na Polu Mokotowskim 
(12) 

Pole Mokotowskie jest parkiem położonym na terenie trzech 
dzielnic Warszawy: Mokotowa, Śródmieścia i Ochoty. Jest to rozle-
gły teren zieleni, który pełni głównie funkcje rekreacyjne. Przez jego 
środek biegnie rekreacyjna droga dla rowerów, która rozciąga się 
na całym terenie Pola Mokotowskiego. Droga ta, w przeważającej 
części, przylega do chodnika. Występują natomiast odcinki całkowi-
cie oddzielone od ruchu pieszych. Długość drogi rowerowej w za-
chodniej części Pola Mokotowskiego wynosi ok. 1,3 km. Szerokość 
drogi dla rowerów na tym odcinku wynosi 1,7 m i posiada na-
wierzchnię z kostki brukowej.[1] 

 

Buspas dostępny dla rowerów na ulicy Królewskiej (13) 
Ulica Królewska to jedna z ulic znajdujących się w ścisłym cen-

trum Warszawy. Składa się ona z dwóch pasów ruchu w każdym 
kierunku z czego skrajny, w środkowej części ulicy, funkcjonuje jako 
pas ruchu dla autobusów z dopuszczonym ruchem rowerowym. 
Pasy ruchu w tym miejscu mają szerokość 3 metrów, przeciwległe 
kierunki rozdziela ogrodzenie segmentowe U-12a, a od strony 
chodnika wyznaczono miejsca postojowe. 

3. WYNIKI POMIARÓW 

Wszystkie pomiary przeprowadzone zostały w dni o dobrych 
warunkach atmosferycznych. Dla lokalizacji Tamka, Spacerowa, 
Sójki, Królewska uzyskano próby ok. 50 pomiarów, w pozostałych 
lokalizacjach (za wyjątkiem dwóch ulic) liczebność próby przekro-
czyła 100. Na ulicy Markowskiej pomimo dobrych warunków atmos-
ferycznych i takiego samego okresu pomiaru zarejestrowano jedy-
nie 4 pomiary, a na ulicy Mokotowskiej tylko 2 pomiary, dlatego też 
lokalizacje te zostały wyłączone z dalszych analiz. Zagregowane 
dane przedstawiono w tablicy 1. 

 
Tab.1. Zagregowane wyniki pomiarów prędkości rowerzystów 

Ulica Liczba 
pomiarów 

Średnia 
prędkość 
(m/s) 

Kwantyl 
0,15 (m/s) 

Minimalna 
prędkość 
(m/s) 

Maksymalna 
prędkość 
(m/s) 

Koszykowa 100 5,47 4,09 2,47 8,85 
Tamka dół 33 10,08 7,8 3,83 14,96 
Tamka góra 12 4,56 3,09 2,44 8,97 
Spacerowa 40 5,25 3,7 1,91 7,62 
Sikorskiego 107 7,28 5,66 3,94 12,1 
Sobieskiego 109 6,06 4,42 3,3 9,57 
Andersa 101 5,58 4,19 2,52 9,99 
Ujazdowskie 106 6,62 4,92 3,36 11,33 
Wyb. Szczeciń 106 5,11 3,78 3,29 10,29 
Sójki 45 4,61 3,58 2,94 7,09 
Pole Mok. 104 4,3 3,09 2,2 7,18 
Królewska 49 5,42 3,52 2,41 8,79 

 
Na rysunku 2 przedstawiono ogólne wyniki pomiaru prędkości 

rowerzystów na danym ciągu. Kolorowe kolumny prezentują warto-
ści średnie, natomiast szare słupki to wartość kwantyla 0,15. Ko-
lumny niebieskie odpowiadają pasom rowerowym, pomarańczowe 
odizolowanym drogom dla rowerów, zaś odcienie zielonego pozo-
stałym rozwiązaniom.  

 

 
Rys. 2. Średnie prędkości rowerzystów w poszczególnych punktach 
pomiarowych wyrażone w metrach na sekundę 

 
Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić, iż charakteryzują 

się dużym zróżnicowaniem. Jednak wartości, które najbardziej 
odbiegają od średniej wartości pomiarów są to wyniki uzyskane w 
dodatkowych lokalizacjach przy innych założeniach. Na Polu Moko-
towskim nawierzchnia ścieżki rowerowej ułożona jest z kostki bru-
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kowej, ścieżka jest bardzo kręta, a w pobliżu często bawią się dzieci 
i biegają psy. Może to być przyczyną wyniku niższego niż w przy-
padku innych obiektów. Natomiast ulica Tamka charakteryzuje się 
bardzo dużym pochyleniem terenu, rzędu 6,3 %, dlatego też rowe-
rzyści uzyskali wyniki dużo niższe bądź wyższe w zależności od 
kierunku jazdy.  

Z względu na te rozbieżności zdecydowano się pominąć wyniki 
uzyskane w tych dwóch lokalizacjach i wyznaczyć średnią prędkość 
rowerzysty poruszającego się po nawierzchni asfaltowej w linii 
prostej. Uzyskano wynik 5,71 m/s czyli 20,56 km/h. Kwantyl rzędu 
0,15 wyniósł 4,2 m/s czyli nieznacznie więcej niż 15 km/h. Niską 
prędkość podróży zaobserwowano również na kontrapasie rowero-
wym zlokalizowanym na ulicy Sójki, co najprawdopodobniej wynika 
z rekreacyjnego charakteru podróży rowerzystów, gdyż pomiary 
wykonywane były w niedzielę, co więcej zarejestrowano tylko jed-
nego użytkownika zaliczającego się do grupy rowerzystów profesjo-
nalnych. 

Uzyskane wyniki przedstawione w podziale na grupy wiekowe 
oraz rodzaj posiadanego roweru, wraz z procentowym rozkładem 
udziału poszczególnych kategorii, przedstawiono na kolejnych 
wykresach – rys. 3 i rys. 4. Widać wyraźnie, że dominującą grupą 
wśród rowerzystów są osoby dorosłe w wieku 18 – 60 lat, uzyskali 
oni również najwyższą średnią prędkość poruszania się, przy czym 
prędkość ta jest nieznacznie większa dla grupy D2, czyli osób z 
przedziału wiekowego 35-60 lat.  

 

 

 
Rys. 3a i 3b. Średnie prędkości rowerzystów w grupach wiekowych 
(Dzieci, młodzież, dorośli 18-35 lat, 36-60 lat, seniorzy) wraz z 
udziałem procentowym tych grup w ogólnej liczbie pomiarów. 

 
Wyniki przedstawione w podziale na rodzaj używanego roweru, 

wykazały, że większość użytkowników porusza się przy pomocy 
rowerów tradycyjnych, a profesjonaliści stanowili 14 % zarejestro-
wanych użytkowników. 

 

 

 
Rys. 4a i 4b . Średnie prędkości rowerzystów w zależności od 
rodzaju roweru wraz z udziałem procentowym grup w ogólnej liczbie 
pomiarów. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano przedsta-
wione w niniejszym rozdziale wnioski. 

Prędkość rowerzysty zależy w dużej mierze od rodzaju infra-
struktury, nawierzchni drogi, krętości, pochyłości terenu oraz obec-
ności innych uczestników ruchu. Najwyższe średnie prędkości 
odnotowano na szerokich prostych odcinkach biegnących wzdłuż 
głównych korytarzy transportowych miasta. Na nich też zarejestro-
wano największy udział rowerzystów profesjonalnych.  

Średnia prędkość uzyskana dla kwantyla rzędu 0,15 to 4,2 m/s, 
co potwierdza słuszność wprowadzenia takiej prędkości jako stan-
dardowej prędkości ewakuacji rowerzysty. Należy jednak zazna-
czyć, że wartość ta zdecydowanie nie nadaje się do obliczania 
czasów dojazdu na pasach rowerowych. 

Maksymalna prędkość rowerzystów na poszczególnych odcin-
kach pomiarowych w większości przypadków przekroczyła 30 km/h, 
a w pozostałych była bliska tej wartości. Należy więc przeanalizo-
wać zasadność przyjmowania prędkości 30 km/h jako prędkości 
projektowej dla dróg rowerowych, podawanej w większości lokal-
nych wytycznych do projektowania infrastruktury rowerowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na problem prędkości uzy-
skiwanej przez rowerzystów na ulicy Tamka. Jest to średnio ponad 
36 km/h, maksymalna prędkość zarejestrowana przy zjeździe to 
53,84 km/h. Zjazd zakończony jest sygnalizacją świetlną i prze-
mieszczanie się z taką prędkością stwarza realne zagrożenie bez-
pieczeństwa. 

Badania potwierdziły również założenie, że rowerzyści zaliczani 
do grupy profesjonalnych uzyskują znacznie wyższe prędkości od 
innych uczestników ruchu. 

Otrzymane wyniki należy traktować jako badania pilotażowe, 
pokazujące potrzebę dokładniejszej analizy problemu. Szczegółowe 
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pomiary powinno się przeprowadzić uwzględniając większe próby 
oraz inne elementy infrastruktury drogowej (w szczególności ciągi 
pieszo–rowerowe), odcinki na łukach i inne warunki atmosferyczne. 
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Reserch on the speed of cyclist  
for various infrastructure solutions 

Summary: The article presents the results of research on 
cycling speed on various infrastructure solutions. The meas-
urements were taken in 13 different locations: on road lanes, 
bicycle counterflow lanes, isolated paths and bus lanes. Addi-
tional research were made on bike paths with paving surface 
and on bicycle lane where a 6.3% gradient exists Results are 
presented as average speed and quantile to of the order of 
0.15 and are separated by age group and bike type. 
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