Półmaraton Królewski: w niedzielę zmiany w organizacji ruchu
2017-10-11
W niedzielę, 15 października w Krakowie odbędzie się czwarta edycja PZU Cracovia
Półmaratonu Królewskiego. W związku z tym, od godz. 9.30 do 14.30 na trasie biegu nastąpi
zamknięcie dróg (lub ich części). Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej.

Trasa biegu (21 km 97,5 m):
START (godz. 11:00): ul. Lema, al. Jana Pawła II, ul. Nowohucką, rondo Dywizjonu 308,
al. Pokoju, ul. Lema, zawrotka na wysokości skrzyżowania z ul. Dąbską, ul. Lema, al.
Pokoju, rondo Grzegórzeckie, ul. Kotlarska, łącznica im. Herlinga-Grudzińskiego, ul.
Zabłocie, ul. Solna, ul. Nadwiślańska, ul. Brodzińskiego, ul. Staromostowa, ul. Przy
Moście, ul. Karola Rollego, most Retmański, ul. Ludwinowska, bulwar Wołyński,
bulwarem Poleski, ul. Zamkowa, most Dębnicki, ul. Zwierzyniecka, ul. Powiśle, bulwar
Czerwińskiego, bulwar Kurlandzki, ul. Podgórska, ronda Grzegórzeckie, al. Pokoju,
rondo Dywizjonu 308, al. Pokoju, ul. Lema. Czas w jakim należy pokonać trasę to trzy
godziny.
Zobacz mapę trasy 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego
W tym samym czasie odbywać się będzie również bieg „5 dla Kościuszki”.
START (godz. 11:00) – ul. Lema, al. Pokoju, rondo Dywizjonu 308, ul. Nowohucka, ul.
Stanisławy Wysockiej, teren AWF, park Lotników Polskich, ul. Dąbska, ul. Lema.
Przewidziany czas na ukończenie biegu to 40 minut.
Zobacz mapę trasy biegu „5 dla Kościuszki”

Zalecane objazdy:
Dla zamkniętych ulic: Lema (w obu kierunkach), al. Pokoju (pomiędzy rondem
Dywizjonu 308 a rondem Grzegórzeckim), al. Jana Pawła II (zamknięta jezdnia w
kierunku ronda Czyżyńskiego pomiędzy ul. Lema a łącznicą z ul. Nowohucką), ul.
Legionów Piłsudskiego oraz częściowo zamkniętych ulic: Zwierzynieckiej i Powiśle:
od ronda Grunwaldzkiego z kierunków od ul. Monte Cassino oraz ul. Marii
Konopnickiej do ronda Dywizjonu 308 ulicami: Marii Konopnickiej,
Kamieńskiego, Powstańców Wielkopolskich, Nowohucką;
od ul. Wadowickiej do ronda Dywizjonu 308 ulicami: Kamieńskiego, łącznicą
do al. Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Nowohucką;
od al. Krasińskiego na wysokości skrzyżowania z al. Focha do ul.
Straszewskiego ulicami: nawrotka za skrzyżowaniem al. Krasińskiego z ul.
Dunin-Wąsowicza, Piłsudskiego, Straszewskiego;
od ul. Kościuszki do ul. Straszewskiego ulicami: Komorowskiego, Senatorska,
Kraszewskiego, al. Focha, Piłsudskiego, Straszewskiego;

od ul. Kościuszki do ul. Straszewskiego ulicami: Marii Konopnickiej, Dietla,
Stradomska, Idziego, Podzamcze, Straszewskiego;
od ul. Stradomskiej do ronda Matecznego ulicami: Dietla, Marii Konopnickiej;
od ul. Dietla do ul. Limanowskiego ulicami: Marii Konopnickiej, Kalwaryjską,
Limanowskiego;
od ul. Kamieńskiego (ronda Matecznego) do ul. Krakowskiej oraz ronda
Grzegórzeckiego ulicami: Marii Konopnickiej, Dietla, Grzegórzecką;
od ul. Kalwaryjskiej do ul. Krakowskiej ulicami: Limanowskiego, Na Zjeździe,
Starowiślną, Dietla, nawrotka na wysokości skrzyżowania z ul. Wielopole,
nawrotka na wysokości skrzyżowania z ul. Sukienniczą, Krakowską;
od al. Beliny-Prażmowskiego, al. Lubomirskiego, ul. Lubicz do ronda Dywizjonu
308 i rejonu „starej” ul. Grzegórzeckiej ulicami: al. Powstania Warszawskiego,
Kotlarską, Herlinga-Grudzińskiego, Klimeckiego, Nowohucką. Dla jadących do
„starej” z ul. Nowohuckiej w lewo ul. Stoczniowców, Ofiar Dąbia, nitką pod
prąd do ul. Fabrycznej;
od „starej” ul. Grzegórzeckiej dojazd do al. Pokoju przez ul. Fabryczną (wyjazd
tylko w kierunku ronda Dywizjonu 308);
od al. Pokoju do ul. Mogilskiej oraz ronda Grzegórzeckiego
ulicami:Nowohucką, al. Jana Pawła II, Mogilską, al. Powstania Warszawskiego;
od ul. Stella-Sawickiego (na wysokości skrzyżowania z al. Jana Pawła II) do
ronda Grzegórzeckiego ulicami: al. Jana Pawła II, Mogilską, al. Powstania
Warszawskiego;
od ronda Polsadu do ronda Dywizjonu 308 ulicami: Młyńską, Meissnera,
Mogilską, al. Powstania Warszawskiego, Kotlarską, Herlinga-Grudzińskiego,
Klimeckiego, Nowohucką;
od ul. Mogilskiej do ronda Dywizjonu 308 ulicami: Meissnera, Młyńską, al. Bora
Komorowskiego, Stella Sawickiego, Nowohucką;
od ul. Saskiej do rejonu „starej” ulicami: Stoczniowców, Ofiar Dąbia, nitką pod
prąd al. Pokoju, Fabryczną;
od ul. Saskiej do ul. Mogilskiej oraz ronda Grzegórzeckiego ulicami:
Nowohucką, al. Jana Pawła II, Mogilską, al. Powstania Warszawskiego;
od ul. Podgórskiej do ronda Grzegórzeckiego ulicami: Daszyńskiego,
Grzegórzecką.

Dodatkowe informacje:
obsługa ul. Ofiar Dąbia oraz ulic przyległych w godz. 9:30-14:30 wyłącznie od
ul. Nowohuckiej;
dojazd do firm zlokalizowanych przy al. Pokoju (prawa strona na odcinku ul.
Widok – rondo Dywizjonu 308) będzie możliwy od ul. Ofiar Dąbia, wyjazd
wyłącznie w kierunku do ronda Dywizjonu 308;
na trasie półmaratonu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się
pojazdów;
w związku z biegiem oraz koniecznością ustawienia infrastruktury
towarzyszącej imprezie zostanie zamknięta ul. Lema: w godz. 6:00-18:00 –
kierunek od al. Pokoju, w godz. 9:30-14:30 nastąpi zamknięcie jezdni w obu
kierunkach. Na czas całkowitego zamknięcia ul. Lema, tj. pomiędzy godz. 9:30

a godz. 14:30, obsługa CH Plaza i Decathlon oraz osiedli przy ul. Dąbskiej
będzie możliwa od strony ul. Kosynierów (dodatkowo zostanie dopuszczony
dojazd wyłącznie do ul. Dąbskiej ulicą Lema od strony ul. Mogilskiej). Do godz.
9:00 możliwy będzie dojazd uczestników imprezy do parkingu na terenie
TAURON Areny Kraków – dojazd wyłącznie od strony al. Jana Pawła II;
drogi dla rowerów i pieszych na trasie biegu, w tym między innymi: na ul.
Lema (od strony TAURON Areny Kraków) i na bulwarach wiślanych będą
wyłączone z ruchu w godz. 9:30-14:30 (na ul. Lema od godz. 6:00 do ok. godz.
16:30);
w związku z zamknięciem al. Pokoju od ronda Dywizjonu 308 dojazd do CH M1
będzie możliwy od ul. Nowohuckiej;
w związku z zamknięciem części ul. Zamkowej, brak wjazdu od ul. Marii
Konopnickiej;
w związku z korytarzem dla zawodników na moście Retmańskim oraz ul.
Ludwinowskiej, wyjazd z ul. Zatorskiej, ul. Przedwiośnie tylko i wyłącznie w
kierunku ul. Jana Długosza;
brak wjazdu oraz wyjazdu z ul. Wysockiej oraz terenu AWF Kraków;
ruch pieszych na przecięciach z trasą będzie regulowany przez służby
porządkowe;
ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany na podstawie decyzji policji,
po przebiegnięciu ostatniego uczestnika półmaratonu.
Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do
wprowadzonych zmian w organizacji ruchu i poleceń wydawanych przez
funkcjonariuszy policji, straży miejskiej i służb porządkowych.

Zmiany w organizacji komunikacji miejskiej:
Ulice czasowo wyłączone z komunikacji autobusowej:
ul. Lema (cała od godz. 6:00 do 16:00);
al. Pokoju (jezdnia północna od ronda Dywizjonu 308 do ronda
Grzegórzeckiego) od ok. godz. 9:30 do ok. godz. 15:00;
ul. Kotlarska i most Kotlarski (prawy pas ruchu w kierunku ronda
Grzegórzeckiego), od ok. godz. 9:30 do ok. godz. 14:00;
most Dębnicki (prawy pas ruchu zgodnie z kierunkiem ruchu) od ok. godz.
9:30 do ok. godz. 13:00;
al. Jana Pawła II (jezdnia południowa) od skrzyżowania z ul. Lema do ul.
Nowohuckiej – od ok. godz. 10:30 – 11:30.
Ulice czasowo wyłączone z komunikacji tramwajowej:
al. Pokoju na odcinku rondo Czyżyńskie – rondo Grzegórzeckie - od ok. godz.
10:30 do ok. 14:00,
ul. Krakowska i ul. Legionów Piłsudskiego – od ok. godz. 11:00 do ok. godz.
12:00..

W tym czasie linie tramwajowe 1, 6, 8, 10, 13, 14, 22 oraz autobusowe 125, 128, 424
będą kursować po zmienionych trasach, a dla linii 178 przystanki „Stella-Sawickiego”
oraz „Rondo Dywizjonu 308” w kierunku ul. Wielickiej będą zawieszone.
Linie tramwajowe:
linia 1 – od ok. godz. 10:30 do ok. 14:00 - na trasie ze Wzgórz Krzesławickich
do przystanku „Rondo Czyżyńskie” kursować będzie bez zmian, następnie al.
Jana Pawła II, Mogilską, Powstania Warszawskiego, Grzegórzecką i dalej po
swojej trasie na Salwator.
linia 6 – od ok. godz. 11:00 do ok. godz. 12:00 - na trasie z Kurdwanowa do
przystanku „Limanowskiego” kursować będzie bez zmian, następnie ul. Na
Zjeździe, Starowiślną, św. Gertrudy, Dominikańską i dalej po swojej trasie na
Salwator.
linia 8 – od ok. godz. 11:00 do ok. godz. 12:00 - na trasie z Borku Fałęckiego
do przystanku „Korona” kursować będzie bez zmian, następnie ul.
Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślną, św. Gertrudy, Dominikańską i dalej
po swojej trasie do „Bronowic Małych”;
linia 10 – od ok. godz. 11:00 do ok. 12:00 - na trasie z Łagiewnik do
przystanku „Korona” kursować będzie bez zmian, następnie ul.
Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślną, Westerplatte, Lubicz i dalej po
swojej trasie do Kopca Wandy;
linia 13 – od ok. godz. 11:00 do ok. godz. 12:00 - na trasie z pętli „Nowy
Bieżanów” do przystanku „Limanowskiego” kursować będzie bez zmian,
następnie ul. Na Zjeździe, Starowiślną, św. Gertrudy, Dominikańska i dalej po
swojej trasie do Bronowic;
linia 14 – od ok. godz. 10:30 do ok. 14:00 - na trasie z Mistrzejowic do
przystanku „Rondo Czyżyńskie” kursować będzie bez zmian, następnie al.
Jana Pawła II, Mogilską, Lubicz i dalej po swojej obecnej trasie do Bronowic.
linia 22 – od ok. godz. 10:30 do ok. 14:00 - na trasie z pętli „Walcownia” do
przystanku „Rondo Czyżyńskie” kursować będzie bez zmian, następnie al.
Jana Pawła II, Mogilską, al. Powstania Warszawskiego do ronda
Grzegórzeckiego i dalej po swojej trasie do Borku Fałęckiego;
Linie autobusowe:
linie 125 – od. ok. godz. 9:30 do ok. godz. 14:30 - kursować będzie trasą od
os. Złocień do przystanku „Stoczniowców” bez zmian, następnie ulicą
Nowohucką, Klimeckiego, Kotlarską do ronda Grzegórzeckiego i dalej bez
zmian do szpitala im. Rydygiera;
linia 128 – od ok. 6:00 do ok. godz. 9:30 - kursować będzie trasą od „Zajezdni
Płaszów” do przystanku „Ofiar Dąbia” bez zmian, następnie al. Pokoju, do
ronda Grzegórzeckiego, następnie przez rondo Mogilskie i ul. Mogilską do
przystanku „Wieczysta” i dalej bez zmian do Prądnika Czerwonego.
Przystanek „TAURON Arena Kraków Wieczysta” z ul. Lema zostanie
przeniesiony na ul. Mogilską. Od ok. godz. 9:30 do ok. godz. 14:30 kursować
będzie trasą: „Zajezdnia Płaszów” do przystanku „Stoczniowców” bez zmian,

następnie ulicami: Nowohucką, Klimeckiego, Kotlarską, Mogilską do
przystanku „Wieczysta” i dalej bez zmian do Prądnik Czerwonego;
linia 424 – od ok. godz. 10:30 do ok. godz. 11:30 – linia kursuje jak linia 124.
linia 178 – od ok. godz. 10:30 do ok. godz. 11:30 – przystanki
„Stella-Sawickiego” oraz „Rondo Dywizjonu 308” w kierunku ul. Wielickiej
będą zawieszone;
linia 701 - zastępcza linia autobusowa kursująca w godz. 10:00-14:00 z
częstotliwością co ok. 10 min. na trasie okrężnej.
„Ofiar Dąbia” początkowy przystanek na wysokości budynku nr 3 za
skrzyżowaniem z ul. Bajeczną – ul. Ofiar Dąbia – al. Pokoju (jezdnia
południowa, pasem przy torowisku) – skręt w lewo w ul. Fabryczną –
(przystanek „Fabryczna” na ul. Fabrycznej przy garażach) – ul. Grzegórzecka –
skręt w prawo przy Teatrze Variete w ul. Rogozińskiego (przystanek „Teatr
Variete” na jezdni przed skrętem w al. Pokoju), skręt w prawo w al. Pokoju
(przystanek „Francesco Nullo” w istniejącej zatoce) – przystanek "Fabryczna"
(peron z płyt betonowych, za skrzyżowaniem z Fabryczną) – „Ofiar Dąbia” w
istniejącej zatoce – „Dąbie” w istniejącej zatoce – „TAURON Arena Kraków al.
Pokoju” – „M1 Al. Pokoju” – "Rondo Dywizjonu 308" – "Centralna" – zawrotka
na Rondzie Czyżynskim i postój w zatoce na al. Pokoju.
Powrót: al. Pokoju (przystanek „Centralna” i „Rondo 308 Dywizjonu”) – ul.
Nowohucka (przystanek „M1 Nowohucka”, „Elektrociepłownia Kraków”,
„Koszykarska”) – ul. Stoczniowców („Stoczniowców”) – ul. Ofiar Dąbia
(przystanek początkowy „Ofiar Dąbia”).
Podane godziny są orientacyjne. Zamknięcie trasy oraz przywrócenie ruchu nastąpi
na polecenie policji i służb nadzoru ruchu.
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