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1. Potrzeba śmiałych inwestycji komunikacyj-
nych wyznacznikiem współczesnych czasów
Zaspokojenie gwałtownie rosnących potrzeb komunikacyj-
nych na przełomie wieków, zarówno w zakresie indywidu-
alnym, jak i zbiorowym, podyktowało potrzebę budowy no-
wych ulic, skrzyżowań, linii tramwajowych oraz modernizację 
istniejącej infrastruktury.
Ostatnie lata są dla aglomeracji krakowskiej czasem intensyw-
nego rozwoju i przemian w zakresie infrastruktury komunika-
cyjnej. Istotnym elementem tych inwestycji są obiekty obsłu-
gujące komunikację zbiorową (dworce, węzły przesiadkowe, 
nowe linie tramwajowe, place postojowe) oraz indywidualną 
(parkingi). Obserwuje się dużą chęć nadrobienia zaległości 
z poprzednich lat, kiedy to względy ekonomiczne, a czasem 
zbyt ograniczona wyobraźnia, były głównym hamulcem zrów-
noważonego rozwoju w sferze komunikacyjnej.
Miejscem najbardziej widocznych zmian jest obszar inwestycji 
komunikacyjnych i komercyjnych, tzw. Krakowskie Centrum 
Komunikacyjne (KCK). Budowa Nowego Miasta (obecnie re-
alizowana jest Galeria Krakowska) przyspieszyła proces kształ-
towania nowego układu komunikacyjnego w rejonie Dworca 

Głównego, zarówno pod względem wyboru ostatecznych roz-
wiązań, jak i w zakresie projektowo-wykonawczym.
W najbliższych latach centrum Krakowa nie będzie obsługiwa-
ne przez kolej podziemną, której realizacja w dalszym ciągu 
znacznie przerasta możliwości finansowe miasta i państwa. 
Spoglądając uważnie na obecny intensywny rozwój aglome-
racji krakowskiej, łatwo zauważyć, że w niedalekiej przyszło-
ści budowa metra będzie nieodzowna. Realizowany obecnie 
wariant komunikacyjny z wykorzystaniem szybkiego tramwa-
ju, przy zachowaniu konsekwencji i większej dyscypliny in-
westycyjnej, pozwoli na najbliższe lata złagodzić uciążliwości 
komunikacyjne w Krakowie. Inicjatywa integracji tramwajowej 
i kolejowej sieci torowej w obrębie aglomeracji do obsługi ru-
chu lokalnego jest kolejnym właściwym krokiem w kierunku 
usprawnienia obsługi ruchu pasażerskiego w mieście pozba-
wionym sieci kolei podziemnej.
W dalszej części pracy przedstawiono najistotniejsze elementy 
układu komunikacyjnego KCK, dzieląc się wybranymi infor-
macjami na temat obiektów już przekazanych do eksploatacji, 
będących w stadium realizacji oraz zadań podejmowanych 
w najbliższym czasie. Wiele uwagi poświęcono również sto-

Rys. 1. Wizualizacja koncepcji przestrzennej ronda Mogilskiego. Widok w kierunku południowym
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sowanym technologiom, szczególnie w odniesieniu do komu-
nikacyjnych budowli podziemnych, które na obszarze KCK są 
istotnym składnikiem zastosowanych rozwiązań. Praca ma cha-
rakter przeglądowo-informacyjny, a jej celem jest upowszech-
nienie wiedzy na temat przeobrażeń komunikacyjnych w cen-
trum naszego miasta. Świadomość dokonujących się przemian 
jest niska, a w ostatnim czasie uwaga skierowana jest głównie 
na kłopoty towarzyszące inwestycji obejmującej przebudowę 
ronda Mogilskiego i dokończenie realizowanego obecnie od-
cinka szybkiego tramwaju, które, niestety, zdarzają się w pro-
cesach inwestycyjnych prowadzonych na dużą skalę.
Skala realizowanych obecnie inwestycji komunikacyjnych 
w obrębie KCK jest duża i nieporównywalna z niczym, co 
działo się wcześniej w tym rejonie Krakowa. Niektóre zapro-
ponowane rozwiązania budzą jednak pewien niedosyt pod 
względdem śmiałości i konsekwencji w zaspokajaniu istnie-
jących i prognozowanych potrzeb komunikacyjnych. Przy-
kładem może być rondo Mogilskie, które po przebudowie 
i modernizacji na wiele następnych lat będzie obsługiwało ten 
newralgiczny obszar Krakowa. Analiza węzła rodzi pytanie 
o potrzebę budowy dodatkowego trzeciego poziomu (estakady) 
na kierunku ulica Lubomirskiego–ulica Powstania Warszawskiego.

Rys. 2. Wizualizacja stacji szybkiego tramwaju „Politechnika” 
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Rys. 3.  Inwestycje komunikacyjne w Krakowskim Centrum Komunikacyjnym
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2. Krakowskie Centrum Komunikacyjne 
– przykład rozwiązania problemu inte-
gracji układów komunikacyjnych w cen-
trum miasta
Krakowskie Centrum Komunikacyjne obejmuje tere-
ny w rejonie Dworca Głównego, zarówno po stronie 
wschodniej, jak i zachodniej. Obszar KCK ograni-
czają: aleja 29 Listopada, ulice: Warszawska, Lubicz, 
Lubomirskiego, Aleja Beliny-Prażmowskiego oraz 
południowa granica cmentarza Rakowickiego.
Obszar ten od dawna spełnia ważne funkcje komu-
nikacyjne dla Krakowa. Tutaj powstał w XIX wieku 
pierwszy Dworzec Kolei Żelaznej (Krakowsko-Gór-
nośląska Kolej Żelazna, 13.10.1847), tu wybudowano 
jedno z pierwszych w Krakowie dwu-poziomowych 
skrzyżowań (wiadukt kolejowy nad ulicą Lubicz, 
architekt Teodor Talowski, 1897-98). Działania na 
przełomie wieków były dość odważne i nacecho-
wane troską o zaspokojenie nie tylko doraźnych, ale 
i przyszłych potrzeb komunikacyjnych.
Lata po II wojnie światowej były dla przedmiotowego obsza-
ru okresem zastoju. Dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych 

XX wieku zaczęła krystalizować się idea 
kompleksowej przebudowy i moderni-
zacji Dworca Głównego, w myśl której 
w miejscu tym następowałaby integracja 
różnych układów i połączeń komuni-
kacyjnych (linie kolejowe, tramwajowe, 
autobusowe, taksówki, samochody oso-
bowe prywatne, ciągi rowerowe, ciągi 
piesze). Pomysł był dość pionierski i od-
ważny jak na tamte czasy. Dzisiaj panu-
je przekonanie, że ta idea była słuszna, 
a jej ostateczna weryfikacja nastąpi w cią-
gu najbliższych kilku lat.

Po okresie przygotowawczo-organizacyjnym (koniec lat sześć-
dziesiątych) przystąpiono do realizacji KCK na początku lat 
siedemdziesiątych. Przebudowano i zmodernizowano wów-

czas dworzec kolejowy, dostosowując obiekt 
do współczesnych wymogów komunikacyj-
nych. W latach późniejszych rozpoczęto bu-
dowę tunelu tramwajowego pod dzisiejszą 
ulicą Lubomirskiego. Intensywne działania 
inwestycyjne rozpoczęły się pod koniec XX 
wieku (lata dziewięćdziesiąte). Trwają do 
chwili obecnej i jest nadzieja, że w ciągu naj-
bliższych kilku lat dobiegnie końca realiza-
cja najważniejszych zadań komunikacyjnych 
w obrębie KCK. Docelowy układ komunika-
cyjny w obszarze KCK z podziałem na zada-
nia inwestycyjne pokazano na rys. 3.

2.1. Dworzec Główny – przykład 
wielopoziomowej budowli komuni-
kacyjnej
Nowy dworzec kolejowy (Kraków Główny), 
w zakresie torowo-peronowym ukończono 
na początku lat osiemdziesiątych. W znacz-
nej części stanowi on fragment czteropozio-

Fot. 2. Sekcja tunelu tramwajowego przy wlocie 
południowym do stacji „Politechnika” (luty 2006)

Fot. 1. Budowa tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod obiektami 
kubaturowymi Galerii Krakowskiej (strona zachodnia KCK, jesień 2005)

Fot. 3.  Wykopy zabezpieczone ścianami berlińskimi dla stacji 
„Politechnika” oraz północnego odcinka końcowego tunelu (luty 2006)
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mowej budowli, która po ukończeniu będzie wielofunkcyj-
nym obiektem komunikacyjnym. W obrębie dworca znajduje 
się 11 torów. Układ torowy wraz z peronami pokazano na rys. 
3. Partie środkowe pięciu peronów zlokalizowane są na po-
ziomie „0” (pierwotny poziom terenu), natomiast obsługa po-
dróżnych prowadzona będzie na poziomie „ - 1”. Właśnie tutaj 
zostaną przeniesione podstawowe funkcje związane z obsługą 
pasażerów, które w chwili obecnej zlokalizowane są w zabyt-
kowym budynku dworca. Piękna, stara budowla zmieni swe 
dotychczasowe przeznaczenie, być może przekształcając się 
w muzeum.
Warto zwrócić uwagę, że dworzec, oprócz dotychczasowych 
funkcji, będzie obsługiwał również linię kolejową do Między-
narodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II oraz połącze-
nia lokalne, wykorzystujące autobusy szynowe.
Przęsła podtorowe dworca (strop poziomu „0”) wykonane są 
z płyt dźwigaro-betonowych, w większości o konstrukcji kana-
łowej, zmniejszającej ich ciężar własny. Niektóre przęsła osią-
gają znaczne dla tego typu ustrojów rozpiętości wynoszące 
24 m. Są to konstrukcje bardzo sztywne, spełniające również 
wymogi odporności ogniowej.

2.2. Tunel drogowy W-Z – obiekt liniowy o kon-
strukcji mieszanej
Tunel drogowy W-Z w swej części wschodniej zlokalizowany 
na poziomie „-1” pod peronami dworca (por. rys. 3) zapewni 
połączenie obszarom wschodniej i zachodniej strony Dworca 
Głównego. Wewnątrz tunelu zostaną wykonane dwie jezdnie, 
po dwa pasy ruchu każda. 

 Tunel drogowy pod dworcem kolejowym jest już gotowy 
w stanie surowym. Jest to konstrukcja dwukomorowa, o prze-
kroju prostokątnym. Ściany pionowe wykonano w postaci 
konstrukcji palisadowych, z pali wierconych wielkich średnic. 
Ustrój nośny stropów stanowią sprężone dźwigary prefabry-
kowane.
Obecnie trwa (fot. 5) realizacja brakującego odcinka tunelu po 
stronie zachodniej. Będzie to konstrukcja monolityczna, dwu-
komorowa, o przekroju prostokątnym, zakrzywiona w planie.

Ulica Nowy Szlak poprowadzi ruch poprzez tunel w kie-
runku ulic Wita Stwosza i Lubomirskiego. Znaczenie komu-

nikacyjne tunelu jest duże, gdyż połączy 
on rozdzielone układem torowym dworca 
dwa rozłączne obszary KCK – wschodni 
i zachodni. W chwili obecnej funkcjonują 
dwa połączenia tych obszarów poprzez 
wiadukt-estakadę w ciągu alei 29 Listopada 
oraz pod wiaduktem nad ulicą Lubicz, któ-
ra docelowo ma funkcjonować z ruchem 
uspokojonym.

2.3. Tunel Krakowskiego Szybkie-
go Tramwaju – przykład budowli 
komunikacyjnej realizowanej z za-
stosowaniem różnych metod bu-
dowy
Krakowski Szybki Tramwaj na obecnym eta-
pie rozwoju układu komunikacyjnego mia-
sta stanowi kompromisowy odpowiednik 
dla przyszłej kolei podziemnej. Budowana 
pierwsza linia Kurdwanów–Kamienna po-

Fot. 4. Część wlotowa do tunelu tramwajowego przy 
krawędzi zachodniej dworca kolejowego (jesień 2005)

Fot. 5. Budowa tunelu drogowego W-Z w rejonie północnej
 ściany kompleksu Galerii Krakowskiej (luty 2006)
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łączy właśnie obszar KCK z południową częścią Krakowa. 
Na obszarze KCK linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju 
w większości poprowadzona jest w tunelu (por. rys. 3). Tunel 
ten pod ulicą Lubomirskiego, w obrębie Dworca Głównego 
oraz częściowo po stronie zachodniej jest już gotowy w stanie 
surowym.
Na odcinku pod ulicą Lubomirskiego tunel budowano zgodnie 
z zasadami metody mediolańskiej, wykonując kolejno ściany 
palisadowe z pali wierconych wielkich średnic, stropy płytowe 
z betonu zbrojonego, a następnie wybrając grunt z wnętrza 
tunelu.
Szybki tramwaj przebiega pod dworcem kolejowym na po-
ziomie „-2”, gdzie została zlokalizowana stacja 
„Dworzec”.
Po stronie zachodniej ukończono w większości 
stan surowy tunelu w obrębie kubaturowej części 
Galerii Krakowskiej (fot. 1). Tunel ma tu przekrój 
prostokątny, dwukomorowy (fot. 4). Wykonywa-
ny był w wykopie szerokoprzestrzennym.
Pozostały odcinek od Galerii Krakowskiej do Po-
litechniki Krakowskiej (fot. 2) zrealizowany został 
w wykopie wąskoprzestrzennym, zabezpieczo-
nym ścianami berlińskimi, kotwionymi w gruncie. 
Przy Politechnice Krakowskiej zlokalizowana jest 
stacja podziemna „Politechnika” (wizualizacja wg 
rys. 2). Wykonywana jest ona obecnie również 
w wykopie zabezpieczonym kotwionymi ścianami 
berlińskimi (fot. 3). Na odcinku stacja „Politechni-
ka” – aleja 29 Listopada gotowe są zabezpieczone 
wykopy i trwają roboty przygotowawcze do wy-

konania płyty dennej tunelu.
W zakresie konstrukcji brakuje jeszcze odcinka tunelu po stronie 
wschodniej, łączącego rondo Mogilskie z gotowym odcinkiem 
pod ulicą Lubomirskiego. Zostanie on wykonany równolegle 

z przebudową ronda. Ściany pionowe tunelu zostaną wykona-
ne w technologii ścian szczelinowych, monolitycznych.
Poprowadzenie linii szybkiego tramwaju w tunelu w obrębie 
KCK zapewnia mu bezkolizyjność (większa prędkość eksplo-
atacyjna), a dodatkowo uwolni dużą powierzchnię terenu dla 
innych programów użytkowania.

2.4. Parking nad Dworcem Głównym – wielko-
powierzchniowy obiekt o konstrukcji zespolonej 
typu stal-beton
Nad peronami dworca kolejowego, na poziomie „+1” usytu-
owana jest płyta parkingu centralnego, mogącego docelowo 
pomieścić około 2400 samochodów. Wschodnia część płyty 
jest użytkowana, chociaż wadliwa nawierzchnia, wykonanej 
z kostki betonowej, wibroprasowanej, wymaga wymiany. Za-
chodnia część, w okresie jesieni 2005 roku, została niemal 
w całości pokryta nową nawierzchnią betonową, monolitycz-
ną, z dylatacjami szczelnymi. Taka nawierzchnia pokryje rów-
nież część wschodnią płyty parkingu podczas jej remontu.

Fot. 6. Fragment południowy estakady w ciągu ulicy Wita Stwosza.
 Widok w kierunku ulicy Lubomirskiego i ronda Mogilskiego 

Fot. 7. Estakada w ciągu ulicy Wita Stwosza. Fragment środkowy. 
Widok w kierunku północnym 

Fot. 8. Widok ogólny Regionalnego Dworca Autobusowego 
w kierunku południowym, od strony estakady najazdowej
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Ustrój nośny stropu parkingowego jest konstrukcją zespoloną 
typu stal-beton. Płyta z betonu zbrojonego, o zmiennej gru-
bości, współpracuje poprzez system łączników ze stalowymi 
dźwigarami pełnościennymi w najstarszej części wschodniej 
oraz ze stalowymi dźwigarami kratownicowymi w części po-
zostałej. W 2005 roku przeprowadzono wymianę łożysk prze-
gubowo-przesuwnych stycznych pod dźwigarami pełnościen-
nymi. Zastąpiono je łożyskami typu garnkowego.
Czteropoziomowa budowla KCK, jak pokazały analizy statycz-
no-wytrzymałościowe, jest przystosowana do powiększenia ist-
niejącego parkingu o nowe poziomy.
Parking centralny dostępny jest obecnie od strony wschodniej. 
Na poziom 4 prowadzi dojazd z ronda usytuowanego pod esta-
kadą ulicy Wita Stwosza oraz estakada najazdowa o konstrukcji 
zespolonej typu stal-beton (tzw. estakada najazdu wschodnie-
go). Obiekt ten wymaga remontu i modernizacji, dostosowują-
cej go pod względem architektoniczno-estetycznym do całego 
zespołu budowli po stronie wschodniej dworca.
Wjazd na parking od strony zachodniej będzie się odbywał po 
estakadzie najazdowej, rozpoczynającej się na wysokości ulicy 
Nowy Szlak, zaprojektowanej w technologii betonu zbrojone-
go i sprężonego, która jest obecnie realizowana (wykonano 
elementy posadowienia podpór w postaci pali wierconych 
wielkich średnic).
 
2.5. Regionalny Dworzec Autobusowy – budowla 
komunikacyjna dwupoziomowa
Na przełomie 2004/2005 zniknął z krajobrazu miasta dotych-
czasowy dworzec PKS, zlokalizowany po stronie zachodniej 
dworca kolejowego. Prowizoryczne rozwiązania funkcjonal-
ne tego obiektu stanowiły przez wiele lat dużą uciążliwość 
i nie zaspokajały podstawowych potrzeb związanych z obsłu-
gą pasażerów. Obiekt pod względem wyglądu stanowił rów-
nież dysonans w całym otoczeniu. Zniknął ponadto związany 
z nim bar „Smok”, który jeszcze długo będą wspominali nie-

którzy krakowianie.
Nowy Regionalny Dwo-
rzec Autobusowy zlo-
kalizowany jest po stro-
nie wschodniej Dworca 
Głównego, w jego bez-
pośrednim sąsiedztwie 
(por. rys. 3). Oba obiekty 
są zintegrowane, dzięki 
czemu osiąga się znacz-
ny komfort w obsłudze 
ruchu pasażerskiego.
Dworzec autobusowy 
jest budowlą dwupozio-
mową (fot. 8). Składa 
się on z budynku (na 
obecnym etapie dwu-
kondygnacyjnego) usy-
tuowanego równolegle 
do ulicy Bosackiej, płyty 
górnej, wiaty osłaniają-
cej stanowiska na płycie 
oraz placu pod płytą, 
na nowym, niższym po-
ziomie terenu. Na płytę 
górną prowadzi esta-
kada najazdowa o kon-
strukcji wieloprzęsłowej, 

wykonana z betonu zbrojonego (fot. 11). Łączy ona dworzec 
autobusowy z ulicą Wita Stwosza. Stanowiska autobusowe 
rozmieszczone są na obu poziomach dworca. W budynku 
znajdują się pomieszczenia związane z obsługą pasażerów 
(kasy, poczekalnie, punkty usługowe itp.). 
Regionalny Dworzec Autobusowy przekazano do eksploata-
cji na jesieni 2005 roku. Dzięki temu nastąpiła istotna zmiana 
komunikacyjna w obszarze KCK, gdyż ruch związany z komu-
nikacją autobusową został przeniesiony na stronę wschodnią 
dworca kolejowego.
W zespole obiektów dworca funkcjonują pierwsze w Krako-
wie schody ruchome zlokalizowane na otwartej przestrzeni. 
Zapewniają one płynność ruchu pasażerów w dwupoziomo-
wym układzie nowego dworca.

3. Galeria Krakowska – największy obiekt kuba-
turowy w obrębie KCK 
Od kilku lat trwają prace przygotowawcze, a ostatnio realiza-
cyjne przy wznoszeniu obiektów Galerii Krakowskiej, która 
na dużą skalę będzie pełniła funkcje handlowo-usługowo-
-rozrywkowe w tzw. Nowym Mieście. Jest ona zlokalizowana 
na obszarze (por. rys. 3) pomiędzy ulicą Pawią i zachodnią 
krawędzią peronów dworca kolejowego. Od północy obiekt 
sięga do tunelu drogowego W-Z, natomiast od południa za-
myka swą elewacją plac przed obecnym budynkiem Dworca 
Głównego.
Pogląd na przewidywany kształt architektoniczno-estetyczny 
galerii dostarczają wizualizacje kompleksu Galerii Krakowskiej 
pokazane na rys. 4, 5 i 6. Prace budowlano-montażowe, po-
mimo ostrej zimy, są zaawansowane, a prognozy przewidują 
otwarcie obiektu jesienią 2006 roku. W stanie surowym goto-
wa jest już cała bryła kompleksu (por. fot. 12). Szybkie tempo 
wznoszenia Galerii Krakowskiej wpływa korzystnie na postęp 
robót przy realizacji całej infrastruktury komunikacyjnej KCK, 
a zwłaszcza tunelu tramwajowego, tunelu drogowego, no-

Fot. 9. Fragment północny Regionalnego Dworca Autobusowego od strony ulicy Wita Stwosza 
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wych ulic i węzłów. Koniec 2006 
roku będzie zapewne kolejnym 
ważnym krokiem w tworzeniu 
nowego oblicza komunikacyjnego 
w centrum Krakowa.

4. Nowe ulice
Rozbudowa infrastruktury dro-
gowej KCK przewiduje budowę 
nowych ulic, jak również przebu-
dowę i modernizację ciągów ist-
niejących (por. rys. 3). Największy 
postęp w tym zakresie osiągnięto 
jak do tej pory po stronie wschod-
niej KCK. Powstały tutaj dwie jezd-
nie nowej ulicy Lubomirskiego, łą-
czącej rondo Mogilskie z terenami 
wschodnimi przy dworcach kole-
jowym i autobusowym, z portalem 
wschodnim tunelu W-Z oraz z par-
kingiem centralnym nad peronami dworca kolejowego.
Kontynuację ulicy Lubomirskiego w kierunku północnym 
stanowi oddana do eksploatacji ulica Wita Stwosza, wypro-
wadzająca ruch w stronę alei 29 Listopada, a docelowo do 
ulicy Dr. Twardego (Krowodrza). Ulica ta jest również ciągiem 
dwujezdniowym (klasa 2/2), poprowadzonym na odcinku 
ponad 300 m na dwóch oddzielnych estakadach (fot. 6 i 7). 
Ustrój nośny estakad jest wieloprzęsłową, ciągłą konstrukcją 
płytowo-belkową, wykonaną z betonu sprężonego. Konstruk-
cja jest skomplikowana geometrycznie, zakrzywia się w pla-
nie i przestrzeni. Najazdy na estakady rozwiązano w posta-
ci nasypów z pionowymi skarpami. Skarpy te przytrzymano 
konstrukcjami ścianowo-ściągowymi, wykonanymi z grodzic 
stalowych, kleszczy poziomych i stalowych ściągów, o prze-
kroju dwuteowym. Należy podkreślić, że takie rozwiązanie ma 
charakter prekursorski w krakowskim i polskim budownictwie 
komunikacyjnym.
Po stronie wschodniej oczekują na remont, przebudowę i mo-
dernizację ulice Rakowicka i Lubicz. W obrębie ulicy Lubicz 
(por. fot. 10) ważnym zadaniem będzie również rewaloryzacja 
zabytkowego zespołu wiaduktu kolejowego i ścian oporo-
wych, przytrzymujących skarpy wykopu, w którym poprowa-
dzono ulicę pod wiaduktem. Realizację wymienionych zadań 

przewidziano w bieżącym roku.
Po stronie zachodniej KCK plany inwestycyjne 
w zakresie budowy i modernizacji dróg są duże, 
a ich realizacja znacznie się przyspieszyła w związ-
ku z szybkim tempem robót przy wznoszeniu Gale-
rii Krakowskiej. Do najważniejszych z nich należą:
• przebudowa ulicy Pawiej i wydłużenie jej do wę-
zła z aleją 29 Listopada (nowy odcinek, tzw. ulica 
Nowa Pawia, od ulicy Ogrodowej do kampusu Po-
litechniki Krakowskiej),
• budowa ulicy Nowy Szlak od ulicy Warszawskiej 
w kierunku Nowej Pawiej i tunelu drogowego W-Z.

Warto zwrócić uwagę, że ulica Nowa Pawia niemal na całej dłu-
gości będzie przebiegała nad tunelem szybkiego tramwaju.
W chwili obecnej trwają intensywne prace przy przebudowie 
i modernizacji ulicy Pawiej, od skrzyżowania z ulicami Baszto-
wą, Lubicz i Westerplatte do ulicy Ogrodowej. Przewiduje się 
oddanie tego odcinka w pierwszej kolejności.

5. Nowe linie tramwajowe
W obszarze Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego przy-
jęto założenie o priorytecie komunikacji zbiorowej. Realizacja 
tego założenia przejawia się między innymi w intensywnym 
rozwoju układu nowych linii tramwajowych oraz modernizacji 
linii istniejących. Do najważniejszych zadań należą:
• budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju,
• budowa linii Westerplatte–Politechnika,
• budowa nowego układu torowego w obrębie ronda Mogil-
skiego,
• remont linii tramwajowej na ulicy Lubicz,
• remont linii tramwajowej na ulicy Rakowickiej.
Krakowski Szybki Tramwaj jest realizowany etapami od kil-
ku lat. Pierwsza linia Kurdwanów–Kamienna połączy połu-
dniowe obszary miasta z centrum, a później, po rozbudowie, 
z północną częścią Krakowa (Krowodrza Górka). 

Fot. 11. Fragment Regionalnego Dworca Autobusowego wraz z estakadą najazdową.
 Widok w kierunku północnym

Fot. 10. Ulica Lubicz. Widok wiaduktu kolejowego i murów oporowych 
w kierunku ronda Mogilskiego. Stan obecny przed remontem 
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Wykonano już odcinek Kurdwanów–Wielicka, a obecnie trwa 
realizacja odcinka rondo Mogilskie–Kamienna, na którym trasa 
biegnie w większości w opisanym wcześniej tunelu. Krakow-
ski Szybki Tramwaj stanowi zastępcze rozwiązanie dla plano-
wanej wcześniej budowy metra lub tzw. premetra.
Linii tramwajowa Westerplatte – Politechnika (rozwiązanie tra-
dycyjne) poprowadzona będzie wzdłuż ulicy Pawiej i Nowej 
Pawiej (długość około 970 m). Połączy się z szybkim tramwa-
jem w pobliżu alei 29 Listopada. Ważnym punktem przesiad-
kowym stanie się dwupoziomowa stacja „Politechnika”(rys. 2). 
Budowa linii rozpoczęła się w czerwcu 2005 roku przebu-
dową układu torowego na tarczy skrzyżowania ulic Lubicz, 
Basztowa, Pawia, Westerplatte.
Nowy układ torowy w obrębie przebudowanego ronda Mo-
gilskiego znajdzie się na poziomie dolnym węzła, ponad 6 m 
poniżej obecnego poziomu (rys. 1, 3). Ruch tramwajów będzie 
całkowicie bezkolizyjny w stosunku do ruchu samochodowe-
go. Wymaga to wybudowania 1880 m pojedynczego toru oraz 
około 20 rozjazdów. W planowanej w przyszłości integracji 
ruchu tramwajów i autobusów po wspólnym pasie przesiadki 
będą się odbywały na dolnym poziomie ronda.
Linię tramwajową na ulicy Lubicz czeka gruntowny remont 

i przebudowa na dojeździe do obniżonej 
tarczy ronda Mogilskiego. Linia pobie-
gnie tu w wykopie ze skarpami przytrzy-
manymi ścianami oporowymi. Podobna 
przebudowa zostanie zastosowana przy 
dojazdach do ronda tramwajowego od 
strony ulic Powstania Warszawskiego 
i Mogilskiej.

6. Budowa i modernizacja wę-
złów komunikacyjnych
Rozwój układu komunikacyjnego KCK 
to również budowa nowych skrzyżowań 

oraz modernizacja węzłów istniejących. Głównymi 
zadaniami w tym obszarze aktywności inwestycyj-
nej są (por. rys. 3):
• przebudowa ronda Mogilskiego,
• włączenie tunelu drogowego W-Z do ulic Nowej 
Pawiej, Warszawskiej i Szlak,
• włączenie ulicy Nowa Pawia do alei 29 Listopada,
• włączenie ulicy Wita Stwosza do alei 29 Listo-
pada,
• nowe ronda w ciągu ulicy Wita Stwosza.
Część zadań po stronie wschodniej została z powo-
dzeniem zrealizowana (węzły ulicy Wita Stwosza, 
fot. 6). Na przebudowę oczekuje rondo Mogilskie, 
gdzie po wstępnym przygotowaniu placu budowy 
roboty zostały przerwane.
Rondo Mogilskie po przebudowie stanie się wę-

Rys. 4. Wizualizacja kompleksu Galerii Krakowskiej. Widok elewacji południowej
 od strony placu przed budynkiem starego dworca kolejowego

Rys. 6. Wizualizacja kompleksu Galerii Krakowskiej. Widok elewacji zachodniej
 od strony ulicy Pawiej. Wejście do galerii i dworca kolejowego

Rys. 5. Wizualizacja kompleksu Galerii Krakowskiej.
 Widok elewacji południowej i zachodniej w perspektywie 
ulicy Pawiej
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złem dwupoziomowym, z ruchem tramwajowym na poziomie 
dolnym oraz ruchem drogowym na poziomie obecnym. Taka 
organizacja ruchu podyktowała potrzebę budowy 2 wiaduk-
tów drogowych oraz 5 przejść podziemnych dla pieszych 
i ścieżek rowerowych (rys. 1 i 3). Na uwagę zasługuje wia-
dukt drogowy W-1, usytuowany w części południowej wę-
zła (przy wlocie ulic Powstania Warszawskiego i Lubicz). 
Jest to konstrukcja betonowa, bardzo złożona geometrycznie 
w swoim planie. Ta komplikacja wynika z usytuowania obiektu 
w stosunku do założonej geometrii układu drogowego. Mie-
szane podparcie (słupy, ściany szczelinowe, tradycyjne przy-
czółki) nieregularnej w kształcie konstrukcji stanowi o znacz-
nej nietypowości tej budowli.

Ściany pionowe wykopu do-
okoła obniżonej tarczy ronda
w dużym zakresie zostaną przy-
trzymane ciągiem monolitycz-
nych ścian szczelinowych, które 
przy odpowiednim zagłębieniu 
oraz uszczelnieniu mogą pełnić 
funkcję wodoszczelnej mem-
brany w ośrodku gruntowym.
W obrębie przebudowanego 
ronda przewidziano utworze-
nie parku archeologicznego, 
który udostępni zakryte obec-
nie dolne fragmenty fortu Lu-
bicz (rys. 7).

7. Podsumowanie
Inwestycje w Krakowskim Cen-
trum Komunikacyjnym trwają 
z przerwami ponad 30 lat. Ostat-
nie lata przyniosły duży postęp 
po stronie wschodniej, gdzie 
wyraźnie wyłonił się nowy ob-
raz układu komunikacyjnego. 
Rok 2006 przyniesie istotne 
zmiany po stronie zachodniej, 
gdzie stopniowo zaczyna wyła-
niać się ciekawa w zakresie ku-
baturowym i komunikacyjnym 
sylwetka Nowego Miasta.
Sporo zamieszania w har-
monogramie i przebiegu ca-
łego procesu inwestowania 
w obszarze KCK wprowadzi-

ły w pierwszej połowie 2005 roku duże opóźnienia i osta-
teczne przerwanie znacznego zakresu budowy odcinka 
szybkiego tramwaju od ulicy Powstania Warszawskiego do 
ulicy Kamiennej oraz przebudowy ronda Mogilskiego (ze-
rwanie kontraktu). Przekreślono w ten sposób optymistycz-
ną wizję szybkiego zakończenia przedstawionego zakresu 
robót do końca 2006 roku Należy sądzić, w kontekście in-
tensywnych starań i zabiegów, że problemy zostaną szyb-
ko rozwiązane, a dokończenie głównych zadań nastąpi 
w niedalekiej przyszłości.
Nowe Miasto wraz z przedstawionym układem komunikacyj-
nym w obrębie KCK stworzy nową jakość w dotychczasowej 
przestrzeni miejskiej tej części Krakowa. Nowoczesny wizeru-
nek będzie wyznacznikiem naszych czasów, a zastosowane 
rozwiązania komunikacyjne, zwłaszcza integracja wielu środ-
ków transportu pasażerskiego (miejskiego, regionalnego, kra-
jowego i międzynarodowego) w rejonie dworca kolejowego, 
przyczynią się do radykalnego zmniejszenia uciążliwości ko-
munikacyjnych w tej zatłoczonej ponad miarę części miasta.�

Wizualizacje udostępnione przez: 
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG oraz 
Agencję Architektoniczną Centrum

autor dr inż. Karol Ryż,
adiunkt w Katedrze Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Kra-

kowskiej, 
dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Inżynierskich PROKOM S.C.

mgr inż. Alina Ryż,
Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie
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Fot. 12. Budowa Galerii Krakowskiej. 
Elewacja od strony ulicy Pawiej (luty 2006)

Rys. 7. Wizualizacja koncepcji przestrzennej ronda Mogilskiego. Widok parku archeologicznego 
z odsłoniętymi ścianami fortu Lubicz, przy wylocie ulicy Powstania Warszawskiego
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