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Grupa robocza Hałdy - Zatorze 
 

Szanowni Państwo, 

Grupa robocza Hałdy-Zatorze powołana przez Prezydenta Miasta Konina jest jedną              
z mocniejszych grup w mieście z jaką współpracowałem. Walczyliście do końca. Nocne 
debaty, wyjścia terenowe po zmroku.. Jestem pewny, że było warto. To dla mnie 
zaszczyt pracować z grupą młodych mieszkańców, której na czymś zależy. Tak buduje 
się miasto nowoczesne, aktywne, społeczne, ekologiczne. 

Przyjęliśmy koncepcję programowo – przestrzenną sieci zrównoważonych tras 
rowerowych tzw. Single Track wraz z trasą dla biegaczy na terenie Hałd Zatorze                      
w Koninie, przygotowaną przez firmę Stadtraum Polska Sp. z o.o. z Poznania. Jesteście 
Państwo współautorami tego opracowania, to na podstawie Waszych wytycznych 
powstał projekt skrojony na potrzeby aktywnych mieszkańców Konina. Środki 
zewnętrzne postaramy się pozyskać na podstawie Programu: Rekultywacji terenów 
pokopalnianych. Przykład z Katowic daje nadzieję. Niemniej mamy materiał,              
z którym możemy startować po środki zewnętrzne. 

Bardzo dziękuję całej grupie za zaangażowanie w opracowanie w/w dokumentu, który 
miejmy nadzieję uda się zrealizować. Będę Państwa informować, co dalej z tematem się 
dzieje, możliwe że będziemy potrzebować wsparcia społecznego, żeby zawalczyć                   
o systematyczne środki. Dlatego zapraszam wszystkich członków grupy roboczej na 
osobiste spotkanie, na którym przedyskutujemy dalsze możliwości realizacji projektu. 

 

Z poważaniem, 

 

Paweł Adamów  

Z-ca Prezydenta Miasta 
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1. WPROWADZENIE 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna sieci 

zrównoważonych tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy. 
Powyższą infrastrukturę należy zaprojektować na terenie „hałd 
pokopalnianych” zlokalizowanych w mieście Konin na północ od osiedla 
Zatorze. Teren objęty opracowaniem jest w 100% własnością miasta.  

Podczas realizacji projektu opierano się na wytycznych, literaturze przedmiotu, 
oraz materiałach wyjściowych: 

1) Umowa nr 1/UA/2020-26067 z dn. 5.08.2020r., 

2) Mapa zasadnicza wykonana na potrzeby zamówienia, 
3) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 

z późniejszymi zmianami), 
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, 

poz. 1609 z późniejszymi zmianami), 
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (wraz z załącznikami 
nr 1-4, Dz.U. pozycja 2181), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury 
oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz.U. z 2019r., pozycja 2310), 

7) Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r.,  

poz. 470 z późniejszymi zmianami), 
8) Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące 

w budownictwie, 

9) Ustalenia i uzgodnienia rozwiązań z Zamawiającym, 
10) Inwentaryzacja stanu istniejącego, 
11) „Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania terenów pogórniczych 

w Koninie w rejonie os. Zatorze i os. Międzylesie.”, udostępniona przez 
Zamawiającego. 

12) Standardy projektowania zrównoważonych tras rowerowych – 

Singletracków – Fundacja Pomba, źródło internet: https://koszalin.budzet-

obywatelski.org/gminy/koszalin/files/9/3q/ks/8/standardy-projetkowania-singletrackow-

pomba-dla-lp.pdf, 

13) Inwentaryzacja w terenie – Single track „Hasiok” na hałdzie w Zabrzu – 

09.2020 

https://koszalin.budzet-obywatelski.org/gminy/koszalin/files/9/3q/ks/8/standardy-projetkowania-singletrackow-pomba-dla-lp.pdf
https://koszalin.budzet-obywatelski.org/gminy/koszalin/files/9/3q/ks/8/standardy-projetkowania-singletrackow-pomba-dla-lp.pdf
https://koszalin.budzet-obywatelski.org/gminy/koszalin/files/9/3q/ks/8/standardy-projetkowania-singletrackow-pomba-dla-lp.pdf
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14) Inwentaryzacja w terenie – Single track „Bielszowice Trails” 
w m. Bielszowice – 09.2020 

15) Inwentaryzacja w terenie – Single track „Glacensis” w m. Lądek Zdrój. – 

09.2020 

16) Inwentaryzacja w terenie – Single track Chełmska Góra” m. Koszalin – 

10.2020 

17) W opisie wykorzystano podkłady map ogólnotematyczncyh z serwisu 
www.openstreetmap.org. 
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2. POŁOŻENIE TERENU WRAZ Z ISTNIEJĄCĄ 
INFRASTRUKTURĄ 

2.1. Położenie terenu 

Teren przeznaczony na opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych leży po 

północnej stronie osiedla Zatorze, pomiędzy jeziorem Zatorze i jeziorem 

Czarna Woda. Obszar ten, na skutek działania kopalni, cechuje się znacznym 
wyniesieniem względem otaczającego terenu nizinnego. Różnica poziomów 
wynosi ok. 20m.  Dzięki temu nadaje się dobrze pod budowę zjazdowych tras 
rowerowych. 

Lokalizację obszaru przedstawiono na planie orientacyjnym (rys.1). 

2.2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego projektu jest przygotowanie koncepcji programowo 

przestrzennej sieci zrównoważonych tras rowerowych tzw. single track wraz 

z trasą dla biegaczy. Określenie „zrównoważonych” oznacza, że projektowane 
trasy powinny spełniać wymagania użytkowników o różnych umiejętnościach 
technicznych. Dzięki temu inwestycja przeznaczona będzie dla szerokiego 

grona użytkowników, pragnących czynnie spędzić czas na świeżym powietrzu. 

Przebieg wszystkich tras oraz umiejscowienie infrastruktury towarzyszącej 
przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys.2). 

2.3. Istniejąca infrastruktura pieszo-rowerowa 

W dniu 18 września 2020r. wykonano inwentaryzację istniejącej infrastruktury 
pieszo-rowerowej. W ramach inwentaryzacji naniesiono na mapę istniejące 
ciągi piesze i rowerowe. 

Główne dojście (i dojazd) do hałdy po stronie wschodniej stanowi droga 

biegnąca od ul. Gajowej, utwardzona dwoma rzędami płyt betonowych. Droga 

ta kończy swój bieg na niewielkim placu (polanie), przy którym rozpoczyna się 

ścieżka pieszo-rowerowa, umożliwiająca przejazd po południowym zboczu 
hałdy na tereny położone po jej zachodniej stronie. 

Ścieżka ta została stosunkowo niedawno wybudowana, wiec charakteryzuje się 
dobrym stanem nawierzchni z kruszywa. 

W niewielkiej odległości od placu znajduje się odnoga od ścieżki, która 
prowadzi spacerowiczów do punktu widokowego umieszczonego tuż przy 
południowej skarpie. W tym samym miejscu rozpoczyna się również ścieżka, 
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łącząca skarpę z obiektami sportowymi i parkingiem, położonymi przy „Galerii 
nad jeziorem”. Ok. 220m na zachód od placu znajduje się kolejne 
skrzyżowanie, na którym swój bieg zaczyna naturalna ścieżka rowerowa, 
ukształtowana przez lokalną grupę rowerzystów. Z uwagi na kształt terenu, 

przez który przebiega, trasa ta okazuje się bardzo trudna do pokonania przez 
przeciętnego rowerzystę. Znajdują się na niej liczne strome podjazdy, zjazdy 
oraz dodatkowe przeszkody w postaci kilku hopek.  Ścieżka ta jest również 
bardzo wąska, a obok niej znajduje się bardzo wiele drzew, co zwiększa ryzyko 
odniesienia obrażeń przez rowerzystów. Nie nadaje się więc dla amatorów, 
rozpoczynających przygodę z kolarstwem zjazdowo-przełajowym. Jednak po 

wprowadzeniu kilku modyfikacji, np. stworzeniu pasów bezpieczeństwa po 
bokach ścieżki czy złagodzeniu niektórych podjazdów, może zostać włączona 
do katalogu projektowanych zrównoważonych tras jako trasa trudna. 

W południowo-zachodnim narożniku hałdy, opisane wyżej ścieżki rowerowe 
łączą się z naturalną, szeroką ścieżką biegnącą wzdłuż jej zachodniego zbocza. 

Ścieżka ta umożliwia zrobienie pętli wokół najwyższej części hałdy, która 
swoim kształtem przypomina trójkąt.  

Poniżej przedstawiono zdjęcia istniejących ścieżki pieszo-rowerowych: 
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3. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA PIESZO-

ROWEROWA 

3.1. Stopień trudności tras rowerowych 

Podstawowym założeniem niniejszej koncepcji jest to, aby projektowana 

infrastruktura była dostępna dla użytkowników o różnym stopniu umiejętności. 
Dlatego projektowane trasy rowerowe przyporządkowano do czterech 

kategorii. Do oznaczenia tras technicznych wykorzystano 3 kolory: 

1) niebieski – trasy łatwe, na których powinni sobie poradzić nawet mniej 
wprawieni rowerzyści, 

2) czerwony – trasy trudniejsze, stanowiące dla użytkowników większe 
wyzwanie, 

3) czarny – najtrudniejsze trasy, wymagające sporych umiejętności 
technicznych.   

Dodatkowo zaprojektowano jeszcze trasy dojazdowe, które pełnią rolę 
łączników pomiędzy single trackami. Jednocześnie pełnią one rolę 
standardowych dróg rowerowych, po których mogą poruszać się mniej sprawni 
kolarze. Na mapie oznaczono je kolorem jasnozielonym. Charakterystykę tras 
rowerowych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Kolorem ciemnozielonym oznaczono projektowane ścieżki dla pieszych 
(biegaczy). 
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Parametr/ 

cecha 

Dojazdowe 

(zielone) 

Łatwe 

(niebieskie) 

Średnio-trudne 

(czerwone) 

Trudne 

(czarne) 

nawierzchnia 
kruszywo 

lub grunt istniejący 
kruszywo kruszywo kruszywo 

szerokość 

1 lub 3 

(w zależności od 

kierunkowości) 
1m 0.7m 0.5m 

skrajnia 0.5-1.5m 0.5-1.5m 0.5-1.5m 0.5-1.5m 

kierunkowość 
1 lub 2 

(zjazd lub podjazd) 

1 

(zjazd) 

1 

(zjazd) 

1 

(zjazd) 

nachylenie 

(śr. niweleta) 
łagodne 

(0-5%) 

łagodne, punktowo, na 
krótkich odcinkach  

dopuszczalne zwiększenie 

niwelety 

(0-7%) 

średnie, mogą występować 
odcinki o większym 

nachyleniu i/lub punktowe 

uskoki do 20cm, powodujące 
oderwanie koła od 

nawierzchni 

(0-10%) 

duże, mogą występować 
punktowe uskoki 

powodujące oderwanie koła 
od nawierzchni 

(0-15%) 

naturalne 

przeszkody 

sporadycznie 

dopuszczalne 

przeszkody 

o wysokości 
do 5cm 

sporadyczne przeszkody 

do 10cm 

sporadyczne przeszkody 

do 10cm 

sporadyczne przeszkody 

do 15cm 

mosty 

(min. szer.) 
stała 3m 

stała 

1m 

stała 

0.7m 

zmienna 

0.5m 

przeszkody 

dodatkowe 
brak 

wszystkie poza skocznią; 
większe odległości 

pomiędzy przeszkodami, 

przeszkody w wersji 

łatwiejszej: 

1) kładki min. 50cm szer., 
max. 30cm nad 

nawierzchnią, 
2) więcej hopek 

podwójnych, mniej 
potrójnych, 

3) mniejsze nierówności 
(kilka cm) na odcinkach z 

nierówną nawierzchnią,  

wszystkie poza skocznią: 
1) kładki min. 30cm szer., 

max. 50cm nad 

nawierzchnią, 
2) hopki dowolne, 

3) nierówności na odcinkach 
z nierówną nawierzchnią do 

kilkunastu cm,  

wszystkie: 

1) kładki min. 20cm szer., 
max. 70cm nad 

nawierzchnią, 
2) hopki dowolne, 

3) nierówności na odcinkach 
z nierówną nawierzchnią do 

kilkunastu cm, 

Tab.3.1 Klasyfikacja tras rowerowych 

3.2. Infrastruktura dodatkowa 

Trasy zjazdowe wymagają również obecności infrastruktury towarzyszącej. 
Należą do niej przede wszystkim drogi dojazdowe. Ich głównym zadaniem jest 
umożliwienie rowerzystom dojazdu do właściwej trasy zjazdowej. Mogą one 
również stanowić atrakcyjną trasę dla rowerzystów mniej odważnych czy 
wysportowanych, którzy nie czują się na siłach, aby korzystać z single 

tracków. Charakteryzują się dużą szerokością, małą ilością łuków i dość 
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łagodnymi wzniesieniami. Ich zadanie pełnią częściowo istniejące drogi na 
hałdzie. 

Atrakcyjnym i ważnym uzupełnieniem ścieżek rowerowych są miejsca 
odpoczynku, pozwalające złapać oddech pomiędzy kolejnymi zjazdami. 

Na terenie hałdy wyznaczono więc pięć punktów zbiorczych (PZ-1 – PZ-5), 

które umieszczono w miejscach, gdzie swój bieg rozpoczyna lub kończy kilka 
tras. Ponadto funkcję punktu zbiorczego pełni także istniejąca polana 
(szczegółowo opisana w punkcie 5). W punktach tych warto wygospodarować 
trochę wolnej przestrzeni na bezpieczne miejsce do zaparkowania roweru oraz 

elementy małej architektury, np. w postaci ławek, stolików czy wiat. Warto 

również umieścić w tym miejscu tablice informacyjne z mapą kompleksu. 
Przynajmniej w jednym takim punkcie można wyznaczyć miejsce na prosty 
punkt serwisowy, przy którym rowerzysta będzie mógł dokonać podstawowej 
naprawy roweru np. wymiany przebitej dętki czy korekty ustawień urządzeń w 
swoim rowerze. W miejscu tym powinny być udostępnione podstawowe 
narzędzia serwisowe jak łyżka do zdjęcia opony, pompka, wkrętaki czy klucze 
imbusowe. 

3.3. Przebiegi projektowanych tras 

W najwyższym punkcie hałdy zaprojektowano punkt zbiorczy PZ-3. Z uwagi 

na dużą wysokość, miejsce to dobrze nadaje się na punkt startowy dla wielu 

tras zjazdowych.  

Trasa nr 1 startuje z najwyższego grzbietu hałdy. Pierwszy odcinek (ok. 30m) 

charakteryzuje się dość dużym spadkiem ok.10%. Środek trasy znajduje się 
na wypłaszczeniu. Po minięciu istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej (P-R), trasa 

zakręca w prawo na jedno ze zboczy hałdy i biegnie nim aż do mety ze 
spadkiem ok. 7%. Z uwagi na obecność w kilku miejscach spadku w okolicach 
10%, zdecydowano się sklasyfikować tę trasę jako czerwoną. Odpowiednio do 
klasy dostosowano też ilość i rodzaj przeszkód. 

Z tego samego grzbietu startuje trasa nr 4, która kończy swój bieg w tym 
samym miejscu co trasa 1. Na całej swojej długości charakteryzuje się bardzo 
równomiernym i łagodnym spadkiem w zakresie od 3-7%. Dlatego została 
sklasyfikowana jako trasa niebieska. W okolicy ostrego zakrętu w lewo, 

rowerzysta może z niej zjechać na trasę nr 2, która stanowi alternatywny, 
trudniejszy odcinek do ukończenia trasy 4. Z uwagi na obecność bardzo 
stromego zjazdu, który najlepiej pokonać przy użyciu skoczni, trasę tę 
sklasyfikowano jako czarną. 

Blisko końca tych tras zlokalizowano punkt zbiorczy PZ-2, w którym krzyżują  
się również trasy biegowe. Po południowo-zachodniej stronie punktu 
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zaprojektowano podjazdową trasę 15. Umożliwia ona rowerzystom powrót 
na górę. Jest ona dość stroma, dlatego zaliczono ją do kategorii czerwonej. 

Wraz z trasą dojazdową nr 16 stanowi korytarz komunikacyjny z północnym 
rejonem hałdy i z terenami do niej przyległymi.   

Na najwyższym grzbiecie, swój bieg rozpoczynają też trasy 5 i 6. 

Charakteryzują się one równomiernym spadkiem o wartości od 2 do 7%, 

i wraz z trasą nr 7 tworzą najdłuższe single tracki zjazdowe. Stosunkowo 
niskie wartości niwelety oraz spore długości ścieżek sprawiają, że trasy te 

powinny zadowalać wielu amatorów kolarstwa zjazdowego. 

W celu skomunikowania ww. single tracków z istniejącą infrastrukturą 
rowerową zaprojektowano trasę dojazdową o numerze 10, która wspina się 
z okolicy istniejącej polany na najwyższy grzbiet hałdy. Średnie wzniesienie 

o wartości 3-5% pozwoli na bezproblemowy wjazd na górę. 

Rowerzyści poruszający się w dół łatwo osiągają duże prędkości i tym samym 
stanowią zagrożenie dla rowerzystów podjeżdżających. Dlatego na trasie nr 10 

wprowadzono jeden kierunek ruchu dla rowerzystów poruszających się pod 
górę, a obok zaprojektowano trasę zjazdową nr 18. Umożliwia ona zjazd ze 
szczytu hałdy w kierunku południowym. Charakteryzuje się dość łagodnym 
spadkiem. Dlatego zaliczono ja do grupy tras niebieskich. Na dole trasy 

znajduje się punkt zbiorczy PZ-5. W tym punkcie przebiega również istniejąca 

trasa pieszo-rowerowa, która prowadzi ruch wzdłuż południowego stoku hałdy. 
Ok. 170m na zachód od PZ-5 swój bieg zaczyna jedna z „dzikich” tras 
istniejących. Z uwagi na kształt terenu, przez który przebiega, trasa ta 
okazuje się bardzo trudna i niebezpieczna. W ramach tworzenia koncepcji tras, 

zdecydowano się na zaprojektowanie trudnej trasy czarnej nr 12, której 
przebieg w większości pokrywa się z istniejącą trasą. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa użytkowników zaleca się przebudowę tej trasy zgodnie 
z wytycznym zawartymi w niniejszym opracowaniu. Przy końcu trasy 12 
znajduje się trasa 13. Tworzy ona wąską pętlę na zachodnim zboczu hałdy, 

a jednocześnie zapewnia komunikację południowych tras z punktem PZ-3.  

Do punktu nr 5 doprowadzono również trasę nr 17, umożliwiającą dojazd na 
teren hałdy od strony południowo-wschodniej, gdzie znajduje się m.in. wybieg 
dla psów i dojście od istniejącego parkingu przy galerii handlowej. 

Skrajne, północno-wschodnie zbocze hałdy jest bardzo strome, co znacznie 
utrudnia, a wręcz uniemożliwia umieszczenie na nim tras zjazdowych. 
Jedynym miejscem, na którym udało się zaprojektować trasę jest punkt hałdy, 
najbardziej wysunięty na północ. W rejonie tym znajduje się istniejąca droga, 

pozwalająca na wejście z dołu na hałdę. Niestety wartości niwelety dla tej 
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drogi są bardzo wysokie (ponad 20%), co znacznie utrudnia wjazd rowerem na 

górę. Dlatego, korzystając z lekkiego wypłaszczenia zbocza, po wschodniej 
stronie drogi zaprojektowano trasę podjazdową nr 8. Średnia niweleta 
ścieżki na odcinkach biegnących wzdłuż stoku wynosi od 3 do 5% i zwiększa 
się w rejonie „zawrotek”. Zakręty te charakteryzują się małym promieniem, 
a więc pokonanie wzniosu odbywa się na stosunkowo krótkim odcinku. 

Na końcu trasy podjazdowej znajduje się punkt zbiorczy PZ-1. W tym 

miejscu zbiegają się trasy rowerowe nr 3, 11, 14, 16 oraz łączą się dwie pętle 
biegowe P1 i P2. Dodatkowo punkt ten jest skomunikowany z istniejącą drogą, 
która umożliwi dojazd do punktu z projektowanej trasy rowerowej biegnącej 
po stronie północnej (projekt wg innego opracowania).  

Po stronie zachodniej drogi biegnie projektowana trasa zjazdowa nr 3. Jak 

wspomniano wcześniej, zbocze na którym wytyczono trasę charakteryzuje się 
dużą stromością. Spadek na początkowym odcinku trasy jest więc stosunkowo 
wysoki i dochodzi nawet do 15%. Druga część trasy jest już łagodniejsza, ale 
miejscami można spodziewać się punktowych uskoków. Dlatego trasę tę 
sklasyfikowano jako czerwoną. 

W punkcie PZ-1 swój bieg kończy również trasa 14, która prowadzi ruch 
z punktu PZ-3 wzdłuż zachodniego zbocza hałdy. Trasa ta znajduje się mniej 
więcej na jednej wysokości. Pewne pochylenia i podjazdy występują lokalnie. 
Jej głównym zadaniem jest domknięcie dużej pętli po zachodniej stronie 
skarpy. 

Trasa 11 również rozpoczyna swój bieg w punkcie PZ-1 i biegnie wzdłuż  
północno-wschodniego zbocza. Z uwagi na jego dużą stromość nie leży 
dokładnie na skarpie. Na początku biegnie po płaskim terenie wzdłuż skarpy, 
a dopiero dalej przecina ją w poprzek. W tym miejscu znajduje się również 
alternatywna trasa 9. Obie ścieżki łączą się ponownie na łagodniejszej części 
zbocza i biegną w stronę trasy nr 7. Z uwagi na trudne odcinki zjazdowe, trasy 

te oznaczono na czerwono. 

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym (duża ilość 
kolizji) po sugestii Zamawiajacego, wyłączono z użytkowania fragment 
istniejącej ścieżki leśnej w rejonie tras 1, 2, 4, 5, 6, 15. W zamian istniejącą 
ścieżkę po stronie zachodniej połączono z trasą P2, umożliwiając pieszym 
bezpieczne spacerowanie na projektowanych trasach P1 i P2.  

Na północno-wschodnim wypłaszczeniu hałdy zaprojektowano dwie ścieżki 

piesze, przeznaczone dla spacerowiczów i biegaczy. Trasa P1 tworzy dużą 
pętlę o długości ponad 1.1km. Po jej zachodniej stronie znajdują się 2 punkty 
zbiorcze, stanowiące miejsce odpoczynku. Jednocześnie punkty te stanowią 
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łączniki pomiędzy trasą P1 i P2. Trasa P2 tworzy małą pętlę o długości 
ok. 700m. Połączenie trasy P1 i P2 umożliwia stworzenie największej pętli 
o długości nieco ponad 1,5km. 

Poniżej znajduje się tabela z zestawieniem projektowanych tras: 
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   Typ Klasa Długość [m] 

Trasa 1 
rowerowa 

zjazdowa 
czerwona 264 

Trasa 2 
rowerowa 

zjazdowa 
czarna 174 

Trasa 3 
rowerowa 

zjazdowa 
czerwona 324 

Trasa 4 
rowerowa 

zjazdowa 
niebieska 302 

Trasa 5 
rowerowa 

zjazdowa 
niebieska 

277 

(656 z trasą 7) 

Trasa 6 
rowerowa 

zjazdowa 
niebieska 

342 

(644 z trasą 7) 

Trasa 7 
rowerowa 

zjazdowa 
niebieska 302 

Trasa 8 
rowerowa 

podjazdowa 
niebieska 222 

Trasa 9 
rowerowa 

zjazdowa 
czerwona 

293 

(393 z trasą 7) 
Trasa 10 rowerowa dojazdowa 392 

Trasa 11 
rowerowa 

zjazdowa 
czerwona 

492 

(696 z tr. 9 i 7) 

Trasa 12 
rowerowa 

zjazdowa 
czarna 759 

Trasa 13 
rowerowa 

zjazdowa 
niebieska 685 

Trasa 14 
rowerowa 

zjazdowa 
czerwona 567 

Trasa 15 
rowerowa 

podjazdowa 
czerwona 210 

Trasa 16 rowerowa dojazdowa 121 

Trasa 17 rowerowa dojazdowa 286 

Trasa 18 
rowerowa 

zjazdowa 
niebieska 520 

Pętla P1 piesza piesza 1140 

Pętla P2 piesza piesza 658 

Suma:     9277 

 W tym Trasy rowerowe 7 479 

  Trasy piesze 1 798 

 

Tab.3.2 Zestawienie projektowanych tras 

Cechą charakterystyczną projektowanych tras jest fakt że biegną one głównie 
po zboczach. Dzięki temu na hałdzie pozostają duże płaskie powierzchnie, 
które mogą zostać wykorzystane pod inne inwestycje.  
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3.4. Warunki techniczne dla projektowanych tras 

3.4.1. Geometria tras 

Atrakcyjna trasa rowerowa powinna charakteryzować się odpowiednim 
pochyleniem podłużnym (tzw. niweleta), dopasowanym do stopnia jej 
trudności. Zaleca się, aby średnia niweleta trasy mieściła się w zakresie 
5-15%. Wraz ze wzrostem pochylenia rośnie prędkość rowerzystów i tym 

samym zwiększa się trudność pokonania danej trasy. 

Drugim podstawowym parametrem trasy jest jej szerokość. Podobnie jak 
niweleta, ma ona istotny wpływ na trudność zjazdu. Zaleca się, aby przeciętna 
szerokość trasy wynosiła 0.7-1m. Dla tras trudnych można tę wartość 
odpowiednio zmniejszyć (max. do 0.5m). Warto też nieco zwiększyć szerokość 
trasy na zakrętach, zwłaszcza na tych o dużym kącie zwrotu.   

Dobrze zaprojektowana trasa cechuje się również urozmaiconą geometrią, 
wymagającą od rowerzysty ciągłego skupienia i pilnowania kierunku jazdy. 

Należy więc unikać stosowania długich odcinków prostych, bez żadnych 
przeszkód na drodze. Ścieżki zjazdowe powinny wić się pomiędzy naturalnymi 

przeszkodami, które podnoszą wizualne walory trasy, a jednocześnie 
zapobiegają wyjeżdżaniu rowerzystów poza wytyczoną drogę. W tym celu 

można stosować tzw. „kotwice” lub „bramy” z naturalnych przeszkód 
np. dużych głazów, drzew czy powalonych konarów. Przykłady prowadzenia 

ścieżki przedstawiono poniżej. 
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Rys.3.1 Zastosowanie głazu jako „kotwicy”, naturalnej przeszkody do 

ominięcia 

  

   
Rys.3.2 Drzewa jako elementy kształtujące przebieg trasy 

Atrakcyjność ścieżki podnoszą również częste zmiany niwelety wokół przyjętej 
wartości średniej. Mniej więcej co kilkanaście metrów spadek podłużny 
powinien zmieniać się w niewielkie wzniesienie. Takie ukształtowanie trasy 
zwiększa skupienie rowerzystów, ogranicza ich prędkość i stawia im 

dodatkowe wymagania. W miejscach lokalnych dolin powstają zagłębienia 
terenu (z ang. dip), w których zbiera się woda. Odpowiednie ukształtowanie 
dołka pozwala odprowadzić wodę poza trasę. Zapobieganie podłużnemu 
spływowi wody sprzyja  skutecznemu odwodnieniu trasy i tym samym pozwala 

utrzymać ją w dobrym stanie technicznym. Technika takiego kształtowania 
niwelety nosi angielską nazwę „grade reversals” lub „rolling grade dip”. 
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Rys.3.3 Technika „grade reversals” lub „rolling grade dip” 

 

 
Rys.3.4 Modelowanie niwelety przy użyciu „grade reversals” 

Kolejną ważną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę jest odpowiednie 
modelowanie zakrętów. Ich odpowiednia geometria, po pierwsze pozwala na 

zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów, a po drugie wpływa na atrakcyjność 
trasy. 

Ze względu na duże prędkości rozwijane przez rowerzystów, należy na łukach 
stosować pochylenie poprzeczne drogi w kierunku środka zakrętu. Zmniejsza 
to ryzyko uślizgu kół i wypadnięcia z trasy. Pochylenie nawierzchni powinno 

być proporcjonalne do kąta zwrotu zakrętu i odwrotnie proporcjonalne do 

promienia jego łuku, tzn. im bardziej droga zakręca i im ciaśniejszy jest 
zakręt, tym większe pochylenie należy zastosować. 

W przypadku zakrętów o kącie zwrotu ok. 75o i więcej należy dodatkowo 
stosować wyniesione bandy po zewnętrznej stronie łuku, zmniejszające kąt 
pomiędzy nawierzchnią drogi, a kołem pochylonego roweru (rys.3.5-3.6). 
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Rys.3.5 Modelowanie zakrętów o dużym kącie zwrotu 

 

Wysokość bandy jest również proporcjonalna do kąta zwrotu zakrętu 
i odwrotnie proporcjonalna do promienia jego łuku. Najczęściej spotykane 
wysokości bandy mieszczą się w przedziale 20-50cm. Z uwagi na duże siły 
przenoszone przez bandę, jej konstrukcja powinna zostać odpowiednio 
wzmocniona. Do jej wykonania można wykorzystać miejscowe materiały 
naturalne np. konary o odpowiedniej średnicy lub kamienie (rys.3.6 i 3.7). 

W podobny sposób można wzmocnić proste odcinki trasy umieszczone na 

stromych skarpach. 
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Rys.3.6 Budowa bandy na zakrętach 

 

 
Rys.3.7 Przykładowa banda na zakręcie 

Odpowiednie modelowanie zakrętów wpływa też na odczucie przyjemności ze 
zjazdu. Promienie zakrętów powinny być dostosowane do osiąganych 
prędkości, aby rowerzysta mógł pokonywać daną trasą w sposób płynny, bez 
nadmiernych hamowań, które przyspieszają również degradację trasy. Z tego 

samego powodu warto również poszerzyć ścieżkę w obrębie zakrętu. 

Jest to szczególne istotne dla zakrętów o kącie ponad 90o, których promień 

mierzony do osi drogi powinien zawierać się w przedziale od 3. do 5. m. 

Dodatkowo, należy przed nimi zapewnić prosty odcinek wznoszący, który 
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pozwoli rowerzyście na bezpieczne wytracenie prędkości, a jednocześnie 
przyczyni się do prawidłowego odwodnienia powierzchni drogi, zgodnie 

z techniką „grade dip” (rys.3.5).  

Z punktu widzenia bezpieczeństwa rowerzysty istotne jest zapewnienie 

odpowiedniej skrajni dla projektowanych ścieżek. Zbyt mała skrajnia może 
przyczynić się do uderzenia rowerzysty w przeszkodę znajdującą się przy 
drodze. Dlatego zaleca się, aby skrajnia pozioma obok ścieżki wynosiła 1.5m, 
przy czym w odległości 0.5m od krawędzi ścieżki (skrajnia bezwzględna) nie 

powinny znajdować się żadne twarde obiekty jak drzewa, powalone konary, 
kamienie, itp. Dopuszcza się wyłącznie występowanie roślin wegetujących przy 
ziemi (rys.3.8). 

Poza tym pasem dopuszcza się sporadyczną obecność drzew, czy skał 
wytyczających ścieżkę oraz krzewów niskopiennych. Z uwagi na konieczność 
zapewnienia widoczności, roślinność należy przycinać do wysokości 60cm.  

W całym obszarze skrajni należy usunąć wszelkie twarde i przede wszystkim 

ostre obiekty, mogące spowodować niebezpieczne obrażenia podczas upadku 
rowerzysty. W okolicy niebezpiecznych zakrętów zaleca się oczyszczenie 
całego 1.5m. pasa tak jak dla skrajni bezwzględnej.   

Skrajnia pionowa nad drogą powinna wynosić 2.5m. 
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Rys.3.8 Skrajnia drogi 

3.4.2. Odwodnienie 

W trakcie eksploatacji tras rowerowych, najważniejszym czynnikiem 
wpływającym na ich trwałość jest odwodnienie. Błędy popełnione w tym 
względzie na etapie projektowania bądź wykonania infrastruktury przyczyniają 
się do szybkiej degradacji tras wykonanych przy użyciu nieutwardzonych 
nawierzchni. W celu uniknięcia błędów należy trzymać się kilku zasad. 

Po pierwsze pochylenie poprzeczne drogi dla rowerów (DDR) powinno wynosić 
5%, aby woda znajdująca się na drodze mogła szybko z niej odpłynąć. 
Szybkość odpływu wody zależy również od jej pochylenia podłużnego. 
W przypadku umieszczeniu drogi na zboczu należy przestrzegać tzw. zasady 

„half rule”, która mówi, że niweleta drogi powinna być mniejsza od połowy 
spadku zbocza. 

𝑛𝑖𝑤𝑒𝑙𝑒𝑡𝑎 < 𝑠𝑝𝑎𝑑𝑒𝑘 𝑧𝑏𝑜𝑐𝑧𝑎2  
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Czasem geometria zbocza nie pozwala na spełnienie powyższego warunku. 
W takiej sytuacji należy wykorzystać inną skuteczną technikę odwodnienia 
np. wspomnianą już „grade reversals” z rowkami z boku drogi.  

Kluczowe w odwodnieniu jest, aby woda spływająca ze zbocza nie płynęła na 

długim odcinku wzdłuż drogi, ale szybko spływała w jej poprzek. Sytuację tę 
przedstawiono na rys.3.9. 

 

 
Rys.3.9 Zasada „half rule” 

Dzięki tej technice woda spływa wzdłuż trasy tylko do najbliższego zagłębienia,  

na krótkich odcinkach. Strumień wody nie nabiera dużej prędkości i tym 

samym nie wypłukuje nawierzchni trasy. 

Szczególnie należy pamiętać o wykonaniu dołków przed zakrętami, aby woda 
nie niszczyła ścianek oporowych. W przypadku długich zakrętów z bandami, 

o kącie zwrotu ponad 90o, zaleca się wykonać dodatkowy rowek po 
wewnętrznej stronie trasy. Odpowiedni kształt rowka pozwala odprowadzić 
wodę od trasy. W przypadku stromego zbocza, gdy wody nie da się 
odprowadzić w jego kierunku, można wykonać przepust z tworzywa 

sztucznego, który przeprowadzi wodę pod trasą (Rys.3.10.). 
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Rys.3.10 Odwodnienie zakrętu 

 

Na odcinkach trasy zlokalizowanych na terenie płaskim (spadek <5%) zaleca 
się wyniesienie nawierzchni ponad poziom gruntu rodzimego, zgodnie 

z poniższym rysunkiem.  

 

 
Rys.3.11 Odwodnienie ścieżki na terenie płaskim 

3.4.3. Przeszkody 

Istotnym elementem podnoszącym atrakcyjność trasy jest obecność 
dodatkowych przeszkód na drodze. Można je podzielić na 3 grupy 
funkcjonalne. 

Pierwsza grupa to budowle umożliwiające wykonywanie skoków. Należą do 
nich hopki, skocznie i tzw. „stoliki”. W przypadku stolików, o stopniu trudności 
przeszkody decydują wymiary górnej platformy. Dłuższa platforma wymaga 
wyższej prędkości najazdowej, aby rowerzysta przeleciał nad nią i wylądował 
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na rampie zjazdowej. Stoliki należą do stosunkowo bezpiecznych budowli, 
ponieważ w przypadku najazdu ze zbyt niską prędkością nie powodują 
poważnych konsekwencji. Rowerzysta po prostu wyląduje łagodnie na jego 
górnej platformie. Ze względów bezpieczeństwa jej min. szerokość nie 

powinna być mniejsza niż 1m, aby w razie trudnego lądowania rowerzysta 
mógł podeprzeć się nogą. Należy też pamiętać, aby podczas budowy zaokrąglić 
krawędź pomiędzy górną platformą a rampą zjazdową.  

 

 
Rys.3.12 Przykładowa przeszkoda typu „stolik” 

Nieco mniejszą budowlę stanowią hopki, które można stosować pojedynczo lub 
łączyć w łańcuchy po 2 lub 3. O ile pojedyncze hopki są bezpiecznym typem 
przeszkody, pozwalającym wykonywać pierwsze skoki, to łańcuch złożony 
z dwóch lub trzech sztuk może stanowić już pewnego rodzaju zagrożenie dla 
niewprawionego rowerzysty. W przypadku gdy spróbuje on przeskoczyć cały 
łańcuch, najeżdżając na pierwszą rampę ze zbyt małą prędkością, zamiast na 

rampie zjazdowej, może wylądować na rampie najazdowej kolejnej hopki. 

Wysokość hopek wynosi ok. 30cm, a ich rozstaw ok.2.5m. 
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Rys.3.13 Przykład potrójnej hopki 

Kolejną przeszkodą pozwalająca na wykonanie skoku jest skocznia (rys.3.14). 

Właściwe przygotowanie skoczni powinno uwzględnić odcinek najazdowy, próg 
wybicia oraz odcinek lądowania. Odcinek najazdowy tzw. rozbieg umożliwia  
rowerzyście nabranie prędkości przed skokiem. Dlatego ten fragment drogi 
powinien posiadać pochylenie w dół. Próg skoczni stanowi miejsce w którym 
następuje zerwanie przyczepności kół roweru i nawierzchni. Na trasach 

zrównoważonych zaleca się, aby próg miał kąt ok. 0o i wysokość od 50-70cm. 

Z uwagi na duże siły działające na próg należy go odpowiednio wzmocnić 
np. grubszymi konarami, dużymi kamieniami czy sztucznymi konstrukcjami. 

Bardzo istotny dla bezpieczeństwa jest prawidłowo przygotowany odcinek 

lądowania. Pierwszy odcinek, za progiem to tzw. bula. Jest to łuk podłużny, 
na którym droga zmienia swój bieg z płaskiego na opadający. Kąt opadania 

drogi powinien zawierać się pomiędzy 30 a 45o. Należy bezwzględnie unikać 
wykonywania skoczni, na których lądowanie odbywa się na odcinku płaskim. 
Może to powodować występowanie bardzo groźnych wypadków. Dzięki 
spadkowi rowerzysta podczas skoku leci stosunkowo nisko nad ziemią. 
Dodatkowo spadek powoduje, że podczas lądowania siła zderzenia z gruntem 
jest dużo mniejsza. 
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Rys.3.14 Skocznia 

Kolejną grupę przeszkód tworzą urządzenia wynoszące ścieżkę ponad 
podstawową płaszczyznę terenu. Są to różnego rodzaju mostki i kładki. 
Szczególnie przydatne okazują się mostki, ponieważ ich zastosowanie jest 

często wymagane również ze względu na ukształtowania terenu. Pozwalają 
przeprowadzić trasę ponad rowami, strumieniami itp. Najczęściej spotykana 
szerokość mostków wynosi 1m. Węższe mostki można stosować jedynie na 
trasach trudniejszych.  
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Rys.3.15 Mostek nad strumieniem 

 

 
Rys.3.16 Wykończenie powierzchni mostka siatką antypoślizgową 
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Kładki pełnią najczęściej rolę dodatkowej przeszkody urozmaicającej przejazd, 
chociaż można je też wykorzystać do przeprowadzenia trasy ponad małymi 
przeszkodami np. powalonymi drzewami.  

     
Rys.3.17 Kładki wykonane z miejscowego konara 

Z kolei długa kładka, umieszczona nisko nad gruntem, stanowi atrakcyjną 
alternatywę do trasy wykonanej z tradycyjnego kruszywa (rys.3.18). 

 
Rys.3.18 Kładka wykonana nad gruntem jako forma nawierzchni 

 

Wraz ze zmniejszeniem szerokości kładki zwiększa się znacznie trudność jej 
pokonania. Dlatego szerokość kładki powinno się dopasować do trudności 
trasy (0.2-0.6m). 
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Do wykonywania kładek i mostków dobrze nadaje się drewno. O ile budowa 

mostków wiąże się z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów takich jak 
belki czy deski, to do budowy mniejszych kładek można wykorzystać 
odpowiednio wymodelowane pnie powalonych miejscowo drzew. 

W obu przypadkach warto mieć na uwadze, że gładkie drewno jest bardzo 
śliskie. Dlatego podczas budowy mostków ich powierzchnię należy wykończyć 
materiałem antypoślizgowym. Dobrze sprawdza się w tym celu metalowa 
siatka połączona trwale z deskami (rys.3.16). 

W przypadku kładek, zwiększenie przyczepności uzyskać można przez  
wykonanie odpowiednich nacięć na powierzchniach belek (rys.3.17).     

Ostatnia grupa przeszkód wiąże się ze zmianą nawierzchni drogi. 

Na kilkumetrowym odcinku trasy można zmienić nawierzchnię na bardziej 
nierówną, utrudniającą utrzymywanie równowagi podczas przejazdu. 
Uzyskanie tego efektu możliwe jest przez wyłożenie nawierzchni odpowiednio 

dobranymi kamieniami lub poprzecznie ułożonymi belkami. Podobnie jak 

w przypadku innych przeszkód, zastosowanie elementów o różnych wymiarach 
pozwala na dostosowanie przeszkody do stopnia trudności trasy. 

 
Rys.3.19 Nawierzchnia z nieregularnie ułożonych kamieni 

W niniejszej koncepcji tego rodzaju przeszkody wykorzystano do ograniczenia 

prędkości rowerzystów przed skrzyżowaniami single tracków ze ścieżkami 
pieszymi i pieszo-rowerowymi.  
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3.4.4. Oznakowanie 

Duży wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy na ścieżkach ma ich 
prawidłowe oznakowanie. Dlatego do oznakowania projektowanych ścieżek 
zaproponowano dwie grupy znaków. 

Pierwszą grupę stanowi podzbiór znaków drogowych, zdefiniowanych 
w Rozporządzeniach [5] i [6]. Wybrane znaki określają odpowiednie 
zachowanie użytkowników drogi i są rozpoznawane przez ludzi, dlatego dobrze 

nadają się do ustalenia reguł zachowania na projektowanych single trackach.  

Posiadają też zdefiniowane szablony do wykonania, co pozwala na ich szybkie 

i stosunkowo tanie pozyskanie. Wspomniane rozporządzenie [5] definiuje 
różne wielkości znaków. Do oznakowania ścieżek zaleca się użycie znaków 
z tzw. grupy mini. Ewentualnie, ze względów estetycznych można rozważyć 
zastosowanie mniejszych znaków np. grupa mini w skali 1:2 – decyzja do 

zarządcy terenu.  

Drugą grupę stanowią znaki informacyjne o trasach i obiektach znajdujących 
się w pobliżu. W tym przypadku zaleca się używanie znaków o kształcie 
kwadratu lub prostokąta o takiej samej szerokości jak znaki z grupy pierwszej. 

Kolorystyka znaków informacyjnych powinna wyraźnie odróżniać je od znaków 
drogowych. Dobrym wyborem wydaje się zastosowanie białego lub szarego 
tła, na którym można umieszczać kolorowe piktogramy (głównie strzałki) 
i czarny tekst. Kolor strzałki może odpowiadać stopniowi trudności trasy.   

W poniższych tabelach przedstawiono przykładowy zestaw znaków do 

wykorzystania. 

Przedstawione znaki można wykonać w formie osobnych tabliczek lub umieścić 
kilka piktogramów na jednej. Następnie tabliczki można umieścić na słupkach 
drewnianych lub pomalowanych deskach na wysokości ok 50-70cm nad 

ziemią. 

Na rysunkach 3.20-3.22 przedstawiono przykładowe wizualizacje oznakowania 
w terenie. 
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Znaki sterujące ruchem 

 

 

A-30 „inne niebezpieczeństwo” 

Znak ten w połączeniu z tabliczką może służyć do wskazywania 
rowerzystom miejsc niebezpiecznych, na które należy zwrócić 
szczególną uwagę, np. skrzyżowanie drogi z ciągami pieszymi lub 
z inną drogą dla rowerów. 

 

 

D-3 „droga jednokierunkowa” 

Znak ten stosuje się do wskazania wjazdu na ścieżkę, na której 
ruch odbywa się tylko w jednym kierunku określonym na znaku. 

Znak ten należy stosować na początku każdej trasy zjazdowej.  

 

 

B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” 

Znak ten stosuje się w celu zamknięcia odcinka drogi dla ruchu 
wszelkich pojazdów (w tym rowerów). 

Znak ten może służyć do wydzielenia części ścieżek wyłącznie dla 
ruchu pieszego. Rowerzyści nie powinni wjeżdżać na tak 
oznakowane ścieżki. Należy dopilnować, aby ścieżka była 
oznakowania z każdej strony, przy każdym skrzyżowaniu. 

 

 

B-2 „zakaz wjazdu” 

Znak ten zakazuje wjazdu na ścieżkę od strony umieszczenia 
znaku. Powinien być stosowany w połączeniu ze znakiem D-3, aby 

uniemożliwić poruszanie się rowerzystom pod górę na trasach 
zjazdowych. 

 

 

B-41 „zakaz ruchu pieszych” 

Znak ten stosuje się do wyeliminowania pieszych z drogi, na 

których ich obecność ze względu na warunki lokalne może 
stanowić niebezpieczeństwo dla nich samych jak i dla innych 

uczestników ruchu. 
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W przypadku single tracków, duże prędkości rozwijane przez 
rowerzystów, w połączeniu z wąskimi ścieżkami stanowią bardzo 
duże niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu. 
Dlatego znak ten należy umieszczać na początku i końcu trasy 
zjazdowej. 

 

 

C-13/C-16 „droga przeznaczona dla pieszych i rowerzystów” 

Znak ten można zastosować na ścieżkach, na których poruszać 
będą się piesi i rowerzyści. Ścieżki takie pełnią funkcję dróg 
doprowadzających do właściwej trasy zjazdowej. Z uwagi na 
obecność na nich dwóch rodzajów użytkowników, ze względów 
bezpieczeństwa zaleca się, aby ścieżki te miały szerokość 2.5-3m. 

Tab.3.3 Zestaw znaków sterujących ruchem 

 

Znaki kierunkowe 

 

 

 

Znaki wskazujące kierunek do danej trasy 

 

 

 

Znaki wskazujący początek i koniec trasy 

Tab.3.4 Zestaw znaków naprowadzających 
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Rys.3.20 Słupek ze znakami na początku trasy (osobne tabliczki na 

drewnianym słupku) 

 

 
Rys.3.21 Słupek ze znakami na końcu trasy (osobne tabliczki na drewnianym 

słupku) 

 



                       

   

Sieć zrównoważonych tras rowerowych 

tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy  

 
    

36 

 
Rys.3.22 Zakaz wjazdu na trasę z drugiego kierunku 

(tabliczki na kolorowej desce) 

3.4.5. Proponowana nawierzchnia single tracka 

Właściwa konstrukcja nawierzchni jest ważnym elementem systemu tras 
rowerowych Single Track. Nawierzchnia powinna wyraźnie wyznaczać korytarz 
ruchu, zapewniać odpowiednie warunki poruszania się i przede wszystkim być 
odporna na warunki użytkowania i atmosferyczne. W przypadku zastosowania 
niewłaściwej konstrukcji nawierzchni, trasa rowerowa może szybko ulegać 
degradacji i stać się nieatrakcyjna dla użytkowników lub niebezpieczna.  

Nawierzchnia z gruntu rodzimego, za mało wydzielona konstrukcyjnie, zbyt 
delikatna, wykonana z niewłaściwego i niezagęszczonego materiału – 

z czasem, ze względu na warunki atmosferyczne – wiatr, opady, wysychanie – 

po prostu zanika i użytkowanie jej staje się niekomfortowe i utrudnione. Zbyt 
mało zwięzła warstwa ścieralna powoduje rozjeżdżanie podczas użytkowania, 
tworzenie kolein i wybojów. Z czasem, przy braku właściwego utrzymania, 
single track zanika, zostaje „zabrany” przez naturę.  
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Poniżej przedstawiono przykłady niewłaściwej konstrukcji nawierzchni z single 

tracka Hasiok na hałdzie w Zabrzu (09.2020): 

   
Rys.3.23 Trasy na hałdzie w Zabrzu (Chasiok) 

 

   

   
Rys.3.24 Trasy na hałdzie w Zabrzu (Chasiok) – c.d. 
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Można wydzielić trzy główne typy konstrukcji nawierzchni single tracka: 

 Nawierzchnia wykonana z warstwy rodzimej gleby mineralnej, 

 Nawierzchnia wykonana z odpowiednich warstw kruszywa z dowozu, 

 Nawierzchnia mieszana. 

Zgodnie z [12] w przypadku lokalizacji single tracka na stoku o nachyleniu 

większym niż 15% optymalnym rozwiązaniem jest wycięcie profilu ścieżki  
w zboczu i wykonanie nawierzchni opartej na rodzimej warstwie gleby 

mineralnej. Nadmiar zebranej gleby należy rozplantować poniżej ścieżki jako 

wsparcie trasy.  

Jednak wykorzystanie rodzimej gleby jako nawierzchni może być realizowane 
tylko w przypadku, gdy jej parametry umożliwiają jej trwałe zagęszczenie. 
Taka gleba musi zawierać dużą zawartość gruntów spoistych, takich jak gliny, 
gliny piaszczyste czy iły. 

Przykładowy rysunek przedstawiono poniżej. 

 

Rys.3.25 Profil ścieżki wyciętej w zboczu [12] 

 

Dla stoków o nachyleniu mniejszym niż 15% zaleca się stosowanie nawierzchni 
podniesionej ponad poziom gruntu wykonanej z odpowiednio zagęszczonych 
warstw kruszywa z dowozu [12]. Wykonanie nawierzchni z kruszywa zapewnia 

lepsze właściwości nawierzchni. Nawierzchnia jest zdecydowanie bardziej 
odporna na warunki atmosferyczne, obciążenie ruchem pojazdów kołowych 
oraz zapewnia jednorodne i pewne warunki użytkowania. Taki rodzaj 
nawierzchni jest korzystniejszym pod katem przyszłego utrzymania. 
Przykładowy rysunek przedstawiono poniżej: 



                       

   

Sieć zrównoważonych tras rowerowych 

tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy  

 
    

39 

 

Rys.3.26 Konstrukcja nawierzchni z kruszywa [12] 

 

Analizując stan istniejący na hałdzie w Koninie oraz stan kilkuletniego single 

tracka na hałdzie w Zabrzu, Projektant zaleca zastosowanie konstrukcji 

nawierzchni z kruszywa dla wszystkich projektowanych tras, niezależnie od 
pochylenia stoku.  

Tylko takie rozwiązanie może zapewnić: 

 właściwe parametry użytkowe,  
 bezpieczeństwo poruszania się na trasie, 
 komfort i wygoda jazdy, 

 atrakcyjność trasy, 
 dobrą rozpoznawalność w terenie i intuicyjne prowadzenie, 
 długą żywotność trasy, 
 bardziej optymalne utrzymanie. 

Proponowana konstrukcja nawierzchni single tracka powinna być wykonana z 

kruszywa: 

 górna warstwa – kruszywo kamienne 0/5 mm z domieszkami frakcji 

gliniastych lub ilastych. Nawierzchnia zagęszczona zagęszczarkami 
płytowymi lub walcami ogumionymi wielokołowymi (w przypadku dobrej 

dostępności terenu). Wilgotność mieszanki podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej. Zalecana grubość warstwy 
2-3 cm.  
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 dolna warstwa (podbudowa) – kruszywo kamienne 0/31,5 mm. 

Nawierzchnia zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub walcami 

ogumionymi wielokołowymi (w przypadku dobrej dostępności terenu). 
Wilgotność mieszanki podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. Zalecana grubość warstwy podbudowy 
z kruszywa 4-10 cm.  

 Wyprofilowane podłoże – należy zdjąć wierzchnia warstwę gleby 
(humus) i wykonać korytowanie. Na tak przygotowane podłoże można 
wbudowywać warstwy kruszywa.  

Taka konstrukcja trasy powinna być stosowana zarówno na odcinkach 

prostych, elementach lokalnych (np. stoliki, „hopki”) oraz na bandach.  

Docelowa konstrukcja nawierzchni powinna być dobrana na etapie realizacji 
projektu single tracków.  

Poniżej przedstawiono zdjęcia z istniejących single tracków, z prawidłowo 
wykonaną nawierzchnią z zagęszczonego kruszywa: 
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 „Bielszowice Trails” m. Bielszowice [14] 
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(składowane kruszywo na trasie w celu utrzymaniowych uzupełnień ubytków) 
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 Singletracki „Glacensis” m. Lądek Zdrój [15]: 
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 Singletracki „Chełmska Góra” m. Koszalin [16]: 

  

  

3.5. Parking na potrzeby sieci singletracków 

Zakłada się, że w pełni rozbudowane sieci tras rowerowych na Hałdzie stworzą 
zapotrzebowanie na liczne miejsca parkingowe. Część użytkowników lokalnych 
przyjedzie na swoich dwuśladach. Inni mieszkańcy Konina zapewne będą 
chcieli przyjechać samochodem z rowerami na bagażniku. Ponadto należy się 
spodziewać rozpropagowania z czasem zrównoważonych tras rowerowych na 

hałdzie i zwiększonego zainteresowania ze strony przyjezdnych rowerzystów 
spoza miasta, nawet spoza województwa.  

W stanie istniejącym brak jest bezpośredniego parkingu w obrębie hałdy. 
Najbliższy zorganizowany parking, który mógłby obsłużyć inwestycję znajduje 
się przy kortach tenisowych w pobliżu Galerii Handlowej. Jednak ten parking 
już obsługuje kilka obiektów rekreacyjnych (korty tenisowe, skatepark, 
Polipark) oraz znajduje się w znacznej odległości od istniejącej polany na 
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hałdzie – ok. 0,5km. Należy zatem dążyć do zlokalizowania dedykowanego 

parkingu bezpośrednio przy obszarze tras rowerowych.  

Na spotkaniu z zespołem roboczym ds. projektowanych singletracków 
wskazano proponowana lokalizację parkingu w odległości ok. 250m na północ 
od parkingu przy kortach: 

 

Z parkingu na istniejącą polanę na hałdzie można dotrzeć drogą utwardzoną 
płytami betonowymi – orientacyjna odległość ok 400m.   

Lokalizacja ta jest korzystna również z punktu atrakcyjności turystyczno-

rekreacyjnej obszaru. W pobliżu jest dużo innych istniejących atrakcji  
i obiektów rekreacyjnych oraz planowane są kolejne np. lodowisko. Lokalizacja 
ta na pewno byłaby użytkowana z powodzeniem przez wielu mieszkańców 
Konina oraz gości przyjezdnych. 
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Od strony zachodniej, od ul. Kleczewskiej również jest możliwość 
zlokalizowania parkingu, jednak tereny te są znacznie mniej zagospodarowane 

i nie ma praktycznie żadnych innych celów, które parking mógłby obsłużyć. 
Dlatego tę lokalizację należy traktować jako ewentualne uzupełnienie  
w ramach potrzeb lokalizacji głównej, która jest priorytetowa.  

Dojazd do proponowanej lokalizacji parkingu od strony centrum miasta 

realizowany byłby od ul. Paderewskiego, natomiast od strony drogi krajowej 

nr 25 dojazd realizowany byłby przez ul. Gajową.  

Dojazd do ul. Gajowej należy rozbudować aby ulica obsłużyła ruch 
dwukierunkowy (obecnie jeden pas ruchu z płyt betonowych), natomiast od 
strony południowej należy uwzględnić zaprojektowanie nowej drogi dojazdowej 

od kortów tenisowych.  

Zaleca się wprowadzić zakaz ruchu na drodze łączącej przyszłą lokalizację 

parkingu z istniejącą polaną na hałdzie. Zakaz ruchu obowiązywałby pojazdy 
silnikowe za wyjątkiem oczywiście dojazdu osób niepełnosprawnych, służb 
ratowniczych i innych uprzywilejowanych oraz dojazdu do posesji. 

Wprowadzenie zakazu ruchu ma na celu stworzenia bezpiecznych  

i komfortowych warunków drogi dojazdu/dojścia do sieci tras rowerowych  
i pieszych.   

Poniżej przedstawiono schematyczny plan sytuacyjny oraz zdjęcia stanu 
istniejącego: 
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Rys.3.27 Obszar proponowanej drogi dojazdowej do parkingu 

 

  

Rys.3.28 Dojście/dojazd z parkingu na single tracki 
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Zaleca się, aby nawierzchnia parkingu była utwardzona z właściwym 
odwodnieniem. 

Planowany parking powinien pełnić funkcję użytkową związaną  
z wielogodzinnym użytkowaniem single tracków rekreacyjnie, treningowo oraz 
podczas zawodów sportowych. Użytkownicy powinni mieć na parkingu 
możliwość komfortowego przebrania się, złożenia rowerów, przeprowadzenia 
podstawowych czynności naprawczo-serwisowych, zaspokojenia potrzeb 

fizjologicznych, odpoczynku, czy doprowadzenia się do porządku po 
wielogodzinnej jeździe terenowej.  

Dlatego oprócz typowej funkcji komunikacyjnej parking docelowo powinien być 
wyposażony w poniższe funkcje: 

 sanitariaty (umywalki, toalety, prysznice), 

 oświetlenie, 

 przebieralnie, 

 punkty odpoczynku (ławki, stoliki, zadaszenie), 
 rowerowe punkty naprawcze. 
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4. UTRZYMYWANIE TRAS 

Odpowiednia eksploatacja i utrzymywanie tras ma duży wpływ na 
bezpieczeństwo użytkowników i trwałość wybudowanej infrastruktury. 

Na terenie przeznaczonym pod budowę tras występują dwa główne 
zagrożenia, które mogą przyczynić się do szybkiej degradacji ścieżek. 
Pierwszym z nich jest występowanie bardzo gęstej, dziko rosnącej roślinności. 
Niekontrolowany rozrost roślin może przyczynić się do szybkiego zarastania 
ścieżek. W celu uniknięcia tego niekorzystnego zjawiska należy w pierwszej 
kolejności dopilnować prawidłowej budowy ścieżek, zwłaszcza przygotowania 

odpowiedniej podbudowy i nawierzchni z kruszywa utrudniającego rozrost 
roślin. Następnie kilka razy w roku wskazane jest wykonywanie zabiegów 
pielęgnacyjnych polegających na usuwaniu większych skupisk roślinnych 
z nawierzchni drogi, „odsuwania roślinności” od trasy i przycinanie drzew 

i krzewów po bokach trasy. Ta ostatnia czynność jest szczególnie ważna 
z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ rozrost drzew i krzewów może 
ograniczyć warunki skrajni, opisane w punkcie 3. 

Drugim ważnym czynnikiem jest zapewnienie jak najlepszego odwodnienia 

tras. Na etapie budowy należy przestrzegać wymagań określonych 
w punkcie 3. Z kolei po wybudowaniu należy zwrócić uwagę, 
aby infrastruktura odwadniająca była drożna, a ewentualne uszkodzenia 

nawierzchni na bieżąco naprawiane i uzupełniane. 

Poniżej znajduje się lista wskazówek eksploatacyjnych: 

1) Podczas budowy zwracać dużą uwagę na prawidłowe odwodnienie trasy 
przy użyciu technik opisanych w punkcie 3.4.2, bądź innych, skutecznie 

zapobiegających wymywaniu nawierzchni trasy i staniu wody na trasie.  

2) Wykonywać regularne przeglądy i naprawy nawierzchni oraz 

infrastruktury odwadniającej. W przypadku wykrycia miejsca często 
uszkadzanego przez wodę – zmodernizować odpowiednio odwodnienie 
np. poprzez dodanie dodatkowego rowka przechwytującego 
i odprowadzającego wodę w inne miejsce. 

3) Dokonywać regularnej przycinki roślinności przy trasie i „odsuwać 
roślinność” od trasy. 

4) Kruszywo rozrzucone (wypłukane) poza trasę umieszczać z powrotem 

na niej. Postarać się zachować projektowany profil drogi i w miarę 
możliwości ponownie utwardzić nawierzchnię. 
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5) Na etapie budowy, w kilku miejscach przy każdej trasie zgromadzić 
zapas kruszywa do uzupełniania nawierzchni. Pozwoli to uniknąć 
późniejszego, utrudnionego transportu surowca na trasę. 

6) Wykorzystać popularność mediów społecznościowych do promocji 
obiektu i otrzymywaniu feedbacku od użytkowników np. w sprawie 

dalszego rozwoju tras, czy wskazywania miejsc uszkodzonych. 

Wykorzystywać w tym celu nowe technologie np. wskazanie miejsca 
uszkodzenia za pomocą geotagowanego zdjęcia (z koordynatami GPS).  

7) Utrzymywanie aktywnego kontaktu z użytkownikami może znacząco 
ograniczyć koszty wykonywania przeglądów. Wykorzystanie 

dodatkowo  programów stażowych czy wolontariatu może pozwolić na 
ograniczenie kosztów również w zakresie prac eksploatacyjnych 

np. praca wolontariuszy i stażystów pod kontrolą odpowiednich 
pracowników technicznych.   
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5. ORGANIZACJA ZAWODÓW SPORTOWYCH 

Jednym z założeń tworzonej trasy single track na hałdzie w Koninie jest także 
możliwość organizacji zawodów sportowych. Współzawodnictwo sportowe jest 
wysoką wartością w społeczeństwie. Gdzie lepiej można realizować motto 
olimpijskie: „szybciej, wyżej, mocniej”, jak nie w atmosferze sportowej 

rywalizacji.  

Można wyszczególnić wiele korzyści realizacji wyścigów i zawodów 
sportowych: 

 popularyzacja kolarstwa górskiego, enduro, down-hill itp., 

 popularyzacja biegów terenowo-przełajowych, 

 promowanie terenowej jazdy rowerem przez cały rok, 

 propozycja zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, 

 integracja lokalnej społeczności, 

 promowanie i podnoszenie atrakcyjności miasta.   

Hałda w Koninie z docelową siecią tras rowerowych single track jak najbardziej 
ma potencjał do organizacji zawodów sportowych dla rowerzystów oraz 
biegaczy. Ze względu na zamknięty i punktowy charakter obiektu, zawody 
powinny odbywać się w trybie pętlowym.  

Do dyspozycji organizatorów zawodów sportowych będzie w sumie ponad 
8 km tras pieszo-rowerowych w tym 6,5 km tras typowo rowerowych oraz 1,8 

km tras pieszych.  

W zależności od woli organizatorów i pomysłowości będzie można 
wyszczególnić różne typy zawodów, sposoby rywalizacji i zróżnicowany poziom 
trudności oraz kategorii wiekowej.  

W celu organizacji zawodów należy zapewnić właściwe warunki realizacyjne: 

 w zależności od typu zawodów trasy/pętle powinny być właściwie 
oznakowane pod względem orientacji oraz bezpieczeństwa, 

 powinna zostać ustanowiona strefa startu oraz mety. W przypadku 

wyścigu wielo-okrążeniowego start i meta mogą się pokrywać, 

 zapewnienie strefy organizatora przeznaczonej: np. na biuro zawodów, 
zaplecze techniczne, biuro organizacyjne, punkt pierwszej pomocy, 

miejsce odpraw porządkowych, media itp. 

 zapewnienie (w miarę potrzeb) strefy pomocy technicznej oraz bufetu, 

 miejsca przeznaczone dla kibiców, 



                       

   

Sieć zrównoważonych tras rowerowych 

tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy  

 
    

53 

 pełnofunkcjonalny Parking. 

Analizując obszar hałdy można wskazać istniejącą polanę jako strefę 
organizatora zawodów. Obszar ten, o powierzchni ok. 500 m2 charakteryzuje 

się płaskim ukształtowaniem terenu, małą ilością drzew oraz już istniejącą 
infrastrukturą informacyjno-wypoczynkową – znajdują się tu ławki, 
zadaszenia, tablice informacyjne. W celu zapewnienia właściwych warunków 
realizacyjnych należy docelowo doprowadzić do polany zasilanie elektryczne. 
Poniżej przedstawiono zdjęcia z istniejącej polany: 

  

  

Ponadto można tak zaplanować pętle wyścigowe, aby w tym miejscu 
znajdowała się strefa Start/Meta dla wyścigów rowerowych. W przypadku 

zawodów biegowych lub rowerowych, których pętle nie przebiegają przez 
polanę należy dążyć do wyznaczania stref organizatora oraz strefy Start/Meta 

w miejscach zbiorczych oznaczonych na planie sytuacyjnym jako PZ. Jednak 

należy się w tym przypadku liczyć z mała ilością przestrzeni niezadrzewionej. 

Zaletą omawianego obszaru hałd w Koninie jest mnogość rozplanowania 
różnych tras. Tym samym rowerzysta ma do dyspozycji wiele konfiguracji 
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jazdy w zakresie trudności, różnorodności, atrakcyjności oraz własnych 
upodobań.  

Na rysunku nr. 2.2 zaproponowano kilka pętli, które można wykorzystać do 
organizacji zawodów lub do planowanie treningów czy tworzenia własnych 
ulubionych pętli zjazdowych przez rowerzystów i biegaczy. Są to tylko 
przykłady. W rzeczywistości, po wybudowaniu wszystkich tras oraz przy 

wykorzystaniu sieci ciągów istniejących i planowanych według odrębnych 
opracowań będzie można wyznaczyć wiele różnych, niepowtarzalnych pętli 
rowerowych oraz tras dla biegaczy.   

Przykładowe pętle rowerowe: 

 Pętla nr 1 – łatwa, dł. 1,1km 

 Pętla nr 2 – średnio-trudna, dł. 1,5km 

 Pętla nr 3 –trudna, dł. 1,7km 

 Pętla nr 4 –objazdowa, dł. 2,6km 

Przykładowe pętle dla biegaczy: 

 Pętla nr 5 – dł. 1,1km 

 Pętla nr 6 – dł. 1,5km 
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6. PROPOZYCJA REGULAMINU 

Rzetelne przygotowanie regulaminu jest bardzo ważne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i eksploatacji obiektu. To właśnie on stanowi podstawę do 
kształtowania prawidłowych zachowań użytkowników tras. 

Podstawowymi danymi, które powinien zawierać regulamin są granice 
terenowe jego obowiązywania oraz dane zarządcy terenu. W tym celu 
proponuje się umieszczenie na tablicy z regulaminem rysunku z odpowiednią 

mapą. 

Na terenie hałdy mamy do czynienia z ruchem drogowym pieszych 
i rowerzystów. Z uwagi na fakt, że rowerzyści rozwijają stosunkowo duże 
prędkości istnieje ryzyko wystąpienia wypadków na trasach. Hałda nie 
znajduje się w pasie drogowym, a więc na jej terenie nie mają zastosowania 
przepisy ruchu drogowego. Dlatego ważną dziedziną, którą powinien określać 
regulamin są zasady ruchu na ścieżkach. Do regulacji tego ruchu 
wykorzystano podzbiór znaków drogowych, opisany w pkt. 3.4.4. Regulamin, 

jako dokument definiujący wykorzystane oznakowanie, powinien zawierać ich 
wzorce (rysunki) z opisem. 

Kolejną kwestią do uregulowania są kwestie porządkowe np. zakaz 
zaśmiecania, rozniecania ognia itp. Specyficznej uwagi wymagają kwestie 
wprowadzania psów na teren obiektu. Z jednej strony, całkowity zakaz wejścia 
z psami na hałdę może spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym, 
z drugiej jednak – niekontrolowane psy mogą stanowić zagrożenie dla 
rowerzystów i spacerowiczów. Dlatego w regulaminie wprowadzono zapisy, 
które dopuszczają wejście z psami na trasy pieszo-rowerowe, pod warunkiem, 

że psy będą prowadzone na smyczy. 

Ważną kwestią jest, aby regulamin był łatwo dostępny dla użytkowników 
obiektu. Jest to niezbędne, aby móc skutecznie egzekwować przestrzeganie 
przepisów od użytkowników. W tym celu należy przygotować odpowiednią 
liczbę tablic i rozmieścić je przy wszystkich głównych wejściach na teren 
obiektu oraz w punktach zbiorczych. 

Propozycję szczegółowych zapisów regulaminu przedstawiono w załączniku 
nr 1. Należy pamiętać, aby do zapisów tych dołączyć mapę z wyznaczoną 
granicą terenu na którym obowiązuje regulamin oraz listę telefonów 
alarmowych. 
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CZĘŚĆ III: ZAŁĄCZNIKI 
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