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1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie audytu  rowerowego na terenie miasta 

Krakowa dla zadania pn. „Opracowanie koncepcji programowej budowy I etapu 

zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim z podziałem na zadania: 

Zadanie nr 7 – VeloPrądnik (VP)”. 

 

2. Podstawa opracowania 

[1] Umowy nr 183/2014/ZDW, 184/2014/ZDW, 185/2014/ZDW, 186/2014/ZDW, 

187/2014/ZDW z dnia 14.10.2014 r. na: Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy 

I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem 

na zadania: Zadanie nr 4 – VeloSkawa (VSk), Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD), Zadanie nr 6 

- VeloRaba (VR), Zadanie nr 7 - VeloPrądnik (VP) i Zadanie nr 8 - VeloRudawa (VRu) 

pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i firmą Pracownia Inżynierska 

KLOTOIDA Sp. z o.o. sp. k.; 

[2] „Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych 

oraz narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim”, NEUTENO Jacek Ziebura; 

[3] „Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych 

oraz narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim” – Podręcznik Trasy 

Rowerowe, NEUTENO Jacek Ziebura; 

[4] „Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych 

oraz narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim” – Podręcznik Trasy 

Rowerowe – Załącznik 1 Miejsca Obsługi Rowerzystów, NEUTENO Jacek Ziebura; 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430; 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 735; 

[7] Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dziennik Ustaw Nr 170, 

poz. 1393 z dnia 12 października 2002r.; 
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[8] Załączniki nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.; 

[9] Dostępne dokumenty planistyczne; 

[10] Mapy zasadnicze i ewidencyjne w skali 1:1000; 

[11] Inwentaryzacja w terenie. 

 

3. Opis zadania inwestycyjnego 

3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego 

Celem zadania pn. „Opracowanie koncepcji programowej budowy I etapu 

zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim z podziałem na zadania: 

Zadanie nr 4 – VeloSkawa (VSk), Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD), Zadanie nr 6 - VeloRaba 

(VR), Zadanie nr 7 - VeloPrądnik (VP) i Zadanie nr 8 - VeloRudawa (VRu)” jest wyznaczenie 

koncepcyjnego przebiegu trasy rowerowej VeloPrądnik, jako jednego z odcinków 

zintegrowanej sieci tras rowerowych województwa małopolskiego. Projektowana w koncepcji 

trasa rowerowa ma tworzyć z pozostałymi trasami spójną sieć tras przebiegających przez całe 

województwo, łącząc jego główne ośrodki miejskie. 

Ponadto celem zadania inwestycyjnego Zadanie nr 7 – VeloPrądnik (VP) jest 

stworzenie trasy rowerowej biegnącej z północy na południe, przebiegającej wzdłuż rzeki 

Prądnik. Zakłada się, że trasa VeloPrądnik będzie miała 61 km. Dzięki infrastrukturze 

rowerowej trasa otworzy nowe możliwości dla turystyki oraz integracji z województwem 

Śląskim, ułatwi dojazd do atrakcji turystycznych min. Ojcowskiego Parku Narodowego oraz 

poprawi bezpieczeństwo ruchu rowerzystów na odcinkach dróg wojewódzkich oraz 

powiatowych poprzez budowę ścieżek rowerowych lub elementów uspokojenia ruchu. 

Odcinek trasy VeloPrądnik w mieście Krakowie posiada długość 5,895 km 

i prowadzony jest nowoprojektowanymi drogami rowerowymi o nawierzchni asfaltowej, 

w ruchu ogólnym po jezdni dróg istniejących oraz po istniejących ciągach pieszo-rowerowych 

i ścieżkach rowerowych. 
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3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego 

Lokalizacja trasy VeloPrądnik na terenie Miasta Kraków pokazana jest na rysunku 

nr 1 „Orientacja”. 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze województwa małopolskiego, 

zlokalizowana jest na terenie powiatów olkuskiego i krakowskiego. Trasa inwestycji 

przebiega przez gminy: 

 Powiat olkuski: Klucze, Bolesław, Olkusz; 

 Powiat krakowski: Sułoszowa, Skała, Wielka Wieś, Zielonki, Miasto Kraków.  

Na Terenia miasta Krakowa trasa rozpoczyna swój przebieg na granicy z Gminą 

Zielonki ul. Do Cegielni a kończy swój przebieg w tunelu pod Dworcem PKP. 

 

3.1.3 Parametry techniczne 

Projektowany odcinek trasy rowerowej, charakteryzuje się następującymi parametrami 

technicznymi: 

 Klasa trasy:    trasa rowerowa główna 

 Długość                  ok. 61 km,  

 Długość na terenie m. Krakowa ok. 5,895km                  

 Prędkość projektowa:    Vp=30 km/h 

 Jezdnia (nawierzchnia bitumiczna):  szer. 2,5 m 

 Pochylenie niwelety:   max 6% 

 Stopień trudności trasy:   łatwa, dla wszystkich rowerzystów  

      i rodzin z dziećmi 

 Odwodnienie:     spadki poprzeczne i podłużne 

 Kategoria ruchu:    KR1 

 Nawierzchnia:     asfaltowa 

 

4. Warunki terenowe 

4.1.1 Planowane inwestycje 

W ciągu projektowanej trasy VeloPrądnik planowanych jest kilka inwestycji na terenie 

Miasta Krakowa: 
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 Opracowywany jest projekt chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego pod 

wiaduktem 29 Listopada, wykonanie robót z projektem do 2015r. – został 

zaznaczony na planie sytuacyjnym. 

 Na wysokości przejścia przez ulicę Opolską planowana jest inwestycja pod 

nazwą „Budowa estakad w ciągu ul. Opolskiej”. 

  

5. Opis stanu projektowanego 

W granicach miasta Krakowa trasa ma swój początek na granicy Gminy Zielonki 

ul. Do Cegielni. Trasa biegnie po terenie pól uprawnych i prowadzi drogą gruntową wzdłuż 

rzeki Prądnik. Na tym odcinku zaprojektowana drogę dla rowerów o nawierzchni asfaltowej 

szerokości 2,50m, która krzyżuje się z ul. Zielone Wzgórza. Na krótkim odcinku ul. Zielone 

Wzgórza ruch prowadzony jest po jezdni w ruchu ogólnym. Dalszy przebieg trasy  

prowadzony jest przez drogi polne działkami prywatnymi do ul. Ł. Górnickiego, tu konieczna 

jest budowa drogi asfaltowej. 

Trasa ulicą Łukasza Górnickiego przechodzi pod wiaduktem kolejowym, który 

w niedalekiej przyszłości ma być przebudowywany. Dalej ulicą Łukasza Górnickiego ruch 

będzie odbywał się po jezdni aż do skrzyżowania z ulicą Henryka Pachońskiego. 

Na skrzyżowaniu należy wprowadzić uspokojenie ruchu, aby rowerzyści bezpiecznie mogli 

skręcić w lewo. Zaproponowano dwa rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu na tym 

skrzyżowaniu: 

Wariant I to wykonie malowania poziomego naprowadzającego tor jazdy rowerzysty 

i samochodów pod kątem prostym do jezdni głównej, aby zwiększyć widoczność 

na skrzyżowaniu. Wydzielono także pas do skrętu w lewo na jezdni drogi z pierwszeństwem 

przejazdu (ul. H. Pachońskiego) wraz z wyspą kryjącą – azyl na przejściu dla pieszych, by 

ułatwić bezpieczny skręt w lewo rowerzystom. 

Wariant II zakłada jest wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania o nawierzchni 

z kostki, co ograniczy prędkość pojazdów na skrzyżowaniu i tym samym poprawi 

bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. 

Trasa dalej będzie biegła ulicą Łukasza Górnickiego po jezdni, a potem będzie 

skręcała w lewo na skrzyżowaniu z ulicą Białoprądnicką.  

Dalej wzdłuż Parku Kościuszki ruch będzie odbywał się po jezdni aż do parkingu przy 

Centrum Kultury, gdzie rowerzyści będę wprowadzeni na ścieżkę rowerową, która będzie 

przechodziła mostkiem nad rzeką Sudoł. Trasa będzie przecinała ul. Opolską i dalej 



689-MTR                                            KP – Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 – VeloPrądnik (VP) 

KLOTOIDA   - 6 -  

ul. Prądnickiej będzie prowadziła do ul. Doktora Twardego. Na terenie miasta Kraków ulice 

posiadają dobry stan nawierzchni, ruch będzie prowadzony po jezdni. Na ulicy Prądnickiej 

ze względu na niewystarczającą szerokość nie udało się wyznaczyć pasów (śluz) dla 

rowerów.  

Jedynie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną należy wykonać malowanie koloru 

czerwonego – miejsce dla rowerzysty oczekującego na sygnał zielony.  

 

Rys. 1. Przykładowe oznaczenie miejsca dla rowerzysty oczekującego na sygnał zielony 

na skrzyżowaniu. 

Trasa na dalszym odcinku będzie odbywała się po ciągu pieszo-rowerowym 

aż do Parku Kleparskiego. Na terenie Parku ruch odbywać się będzie istniejącą infrastrukturą 

rowerową i w dalszym odcinku DDR (ul. Kamienna) wzdłuż linii tramwajowej. 

Zgodnie z planowaną inwestycją – „Opracowywany jest projekt chodnika z dopuszczeniem 

ruchu rowerowego pod wiaduktem 29 Listopada, wykonanie robót z projektem do 2015r.” 

ruch rowerowy będzie miał ciągłość aż do tunelu pod dworcem i będzie prowadzony 

istniejącymi ścieżkami rowerowymi. 
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Fot. 1. Przebieg trasy VeloPrądnik na terenie Krakowa 

 

Kraków, ul. Ł. Górnickiego Kraków, ul. Prądnicka 

Kraków, Tunel Pod PKP ul. Dr.Twardego Kraków, Ist. DDR okolice ul. Kamiennej 

Kraków, Początek trasy 

Kraków, Tunel pod PKP dworzec 
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Rys. 2. Fragment odcinka trasy na tle terenów zalewowych rzeki Prądnik. 

 


