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Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu 
pieszych na przejściach w Krakowie







Statystyka wypadków  na przejściach dla pieszych
2016 – 2019 

2016 2017 2018 2019*

* dane za pierwsze 6 miesięcy



• Strefy ograniczonego ruchu

• Zwiększanie przestrzeni przeznaczonej dla ruchu pieszego 
kosztem przestrzeni dla samochodów

• Strefy ograniczonej prędkości wraz 
z geometrycznym uspokojeniem ruchu

• Wprowadzenie systemu ulic jednokierunkowych

• Wyłączanie sygnalizacji świetlnych

• Ograniczenie relacji na skrzyżowaniach

• Ograniczenia szerokości wlotów, tarcz skrzyżowań, długości 
przejść dla pieszych

Elementy sprzyjające promocji ruchu pieszego 
w Centrum Krakowa



Zwiększenie przestrzeni dla pieszych 
Stradomska - Gertrudy

Przestrzeń oddana pieszym



Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów 
w poziomie terenu - Plac Bohaterów Getta



Likwidacja sygnalizacji 
– skracanie długości przejścia dla pieszych



Przykłady wykonanych ograniczeń liczby pasów ruchu 
na przejściu



Przykłady wykonanych ograniczeń liczby pasów ruchu 
na przejściu



Przykłady wykonanych ograniczeń liczby pasów ruchu na przejściu



Przykłady ograniczenia szerokości pasów ruchu 
na przejściu wraz z wyspami kryjącymi



Przykłady ograniczenia szerokości pasów ruchu 
na przejściu



Przykłady zawężenia pasów ruchu 
dla przekrojów dwupasowych



Przykład różnicy w widoczności przejścia z oznakowaniem tłem 
fluorescencyjnym



Przykład braku widoczności przejścia w SPP



Przykład poprawy widoczności przy pomocy tła



Przykład wykonanej poprawy widoczności przy pomocy tła 



Dodatkowe D-6 – przed przejściem 

Przykład wykonanej poprawy widoczności przy pomocy tła 
- dodatkowe D-6 przed przejściem



Dodatkowe D-6 – za przejściem 

Przykład wykonanej poprawy widoczności przy pomocy tła 
- dodatkowe D-6 za przejściem



Przejście dla pieszych ul. Armii Krajowej
- analiza skuteczności zastosowanego rozwiązania



Przykład projektu zawężającego dwa pasy
ruchu w jednym kierunku 



Przejście dla pieszych na ul. Armii Krajowej
Średnia prędkość pojazdów na przejściu
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Kier. centrum (pas prawy) 48,36 40,91 43,33

Kier. centrum (pas lewy) 54,79 45,83 48,07

Kier. ROK (pas prawy) 49,40 40,61 43,90

Kier. ROK (pas lewy) 55,22 46,52 48,62
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Politechnikę Krakowską



Przejście dla pieszych na ul. Armii Krajowej
Średnie straty czasu pieszych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Politechnikę Krakowską
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Kier. centrum (od zewnątrz) 16 5 6

Kier. centrum (od wewnątrz) 13 3 4

Kier. ROK (od zewnątrz) 15 5 7

Kier. ROK (od wewnątrz) 13 4 5
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Przejście dla pieszych na ul. Armii Krajowej
Średnia prędkość pieszych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Politechnikę Krakowską



Działania przewidziane na terenie miasta Krakowa:

•Inwentaryzacja i kolejne audyty BRD przejść w celu identyfikacji zagrożeń 
występujących w konkretnej lokalizacji

•Kontynuacja realizacji polityki „Najkrótszej drogi dla pieszego na przejściu”

•Sukcesywnie doposażanie przejść dla pieszych o elementy infrastrukturalne 
zwiększające bezpieczeństwo pieszych (wyspy, azyle, oświetlenie, chodniki itd.)

•Kontynuowane oznakowania przejść zgodnie z ustalonymi jednorodnymi wzorcami, aby 
kierowca wiedział, że zbliża się do przejścia niezależnie od rejonu Krakowa

•Analiza wprowadzenia systemowo obustronnych znaków D-6 na tle fluorescencyjnych

Podsumowanie



Dziękujemy za uwagę!Dziękuję za uwagę!


