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MIEJSKI PARK HISTORYCZNO-KRAJOBRAZOWY  
MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA

Abstrakt. Ziemny akwedukt (sztuczna odnoga rzeki Rudawy) Młynówka Królewska, 
który jest zabytkiem hydrotechnicznym, przez ponad 600 lat doprowadzał do Krakowa wodę 
do celów gospodarczo-obronnych i pitnych. Dotychczasowe działania rad dzielnic Łobzów 
i Bronowice oraz środowisk naukowych doprowadziły do zachowania części otwartego koryta 
cieku z drzewostanem o charakterze łęgowym oraz innych terenów zielonych, np. tras spa- 
cerowo-rowerowych oraz parków i skwerów upamiętniających historyczny bieg Młynówki 
Królewskiej. Zagrożeniem dla unikalnych w skali Krakowa starych drzew jest brak przepływu 
wody w otwartym korycie Młynówki Królewskiej, a dla całej trasy i jej otoczenia nie objęcie 
terenu ochroną konserwatorską.

Słowa kluczowe: zabytek hydrotechniczny Krakowa, przyrodnicza i rekreacyjna funk
cja dolin rzek w miastach

1. Wprowadzenie

Rozwój przestrzenny Krakowa oraz konieczność ochrony przed powodziami doprowa

dziły do istotnego przekształcenia sieci wodnej miasta oraz zieleni związanej z dolinami rzek. 

Przeprowadzono liczne przełożenia koryt rzek oraz prace regulacyjne i melioracyjne, dosto

sowujące układ hydrograficzny do istniejącego i planowanego rozwoju urbanistycznego mia

sta. Ograniczanie zasięgu i przekształcanie dolin rzek zalicza się do działań niekorzystnych 

z przyrodniczego punktu widzenia, gdyż doliny rzek przestają pełnić funkcję korytarzy ekolo

gicznych, następuje zmniejszenie różnorodności biotycznej oraz pogarszanie warunków 

przewietrzania miasta.

Artykuł dotyczy sztucznej odnogi rzeki Rudawy, Młynówki Królewskiej. Młynówka Kró

lewska to średniowieczny, ziemny akwedukt, który w przeszłości stanowił rozbudowany sys

tem energetyczny i nawadniający oraz doprowadzał wodę pitną do Krakowa.

2. Historyczne znaczenie i przekształcenia Młynówki Królewskiej

Młynówka Królewska stanowi przykład utrwalonego historycznie, sztucznego cieku 

wodnego, którego przebieg dostosowano do naturalnego ukształtowania krawędzi dolin rzek 

Wisły i Rudawy. Jest to budząca podziw średniowieczna konstrukcja inżynierska doprowa

dzająca wodę od grobli w Mydlnikach do Krakowa.

Młynówka, utworzona przekopami oraz nasypami typu grobli odnoga rzeki Rudawy, na

leży do najstarszych zachowanych obiektów hydrotechnicznych w Polsce. Od średniowiecza
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(przełom XIII i XIV w.) ten akwedukt ziemny doprowadzał wodę z Rudawy do młyna w Bro- 

nowicach, a następnie przez Łobzów do Krakowa. Wody Młynówki Królewskiej poprzez sieć 

kanałów napędzały młyny oraz dostarczały wodę do celów gospodarczych i obronnych (fosa 

przy murach miejskich), a także służyły do nawadniania ogrodu królewskiego w Łobzowie, 

upraw ogrodniczych w Czarnej Wsi, sadzawek rybnych itp. [6]. Na podkreślenie zasługuje 

fakt, że Młynówka poprzez urządzenie podnoszące wodę kołami młyńskimi -  rurmus przy 

murach miejskich, od XIV w. dostarczała wodę pitną dla ówczesnego Krakowa, a od 1533 r. 

również dla Zamku Wawelskiego [2]. Był to jeden z pierwszych w Europie system wodocią

gów miejskich. Po okrążeniu murów miejskich woda odpływała do Starej Wisły w rejonie 

Stradomia. W XVII w. fosy obronne zostały zasypane, a w ich miejscu utworzono Planty. 

Wody Młynówki skierowano do głównego koryta Rudawy, uchodzącego wówczas do Wisły 

w pobliżu placu Na Groblach [5].

Sieć kanałów i urządzeń wodnych począwszy od wojen szwedzkich była niszczona 

i zasypywana, niemniej jednak omawiany system działał do XIX wieku. W drugiej połowie

XIX wieku jako siłę napędową zaczęto powszechnie stosować parę wodną i wówczas zna

czenie gospodarcze Młynówki Królewskiej przestało być tak ważne, ale do pierwszej połowy

XX w. była to nadal rzeka z licznymi odnogami, zakolami i stawami, nadająca specyficzny 

koloryt dzisiejszym dzielnicom Bronowice, Łobzów i zachodniej części Starego Miasta. Inten

sywne przekształcenia urbanistyczne i regulacja stosunków wodnych Krakowa na początku 

XX w. doprowadziły do stopniowej likwidacji kolejnych odcinków Młynówki Królewskiej i jej 

odgałęzień, głównie poprzez budowę kanałów podziemnych na odcinku pomiędzy al. Sło

wackiego a ul. Retoryka. Do lat siedemdziesiątych XX w. kanał ten nadal wprowadzał między 

innymi wody Młynówki do Wisły. Po zasypaniu koryta w rejonie Osiedla Widok wodę przez 

przepust przy ul. Lindego skierowano do zimochowów byłej Centrali Rybnej. Wodę z zimo

chowów odprowadzano kanałem a następnie korytem otwartym do wylotu znajdującego się 

przy moście na Rudawie pomiędzy ulicami Na Błonie a Jesionową (ryc. 1).

Obecnie można wyróżnić trzy odcinki związane z historycznym biegiem Młynówki Kró

lewskiej.

1. Część cieku pomiędzy jazem na Rudawie w Mydlnikach a ul. Na Błonie (ryc. 1, kolor 

zielony). Jest to 3,5-kilometrowy odcinek Młynówki z zachowanym otwartym korytem, 

w którym okresowo płynie woda. Na obrzeżach cieku występują drzewostany o charakterze 

łęgowym.

2. Trasy spacerowo-rowerowe, sąsiadujące z licznymi skwerami i innymi terenami zie

lonymi, poprowadzone na zasypanym korycie Młynówki (ryc. 1, kolor czerwony). Ten ciąg 

spacerowy o długości około 4,5 km znajduje się w dzielnicach Bronowice i Łobzów. Począt

kowo biegnie przy ul. Zarzecze, a od al. Armii Krajowej poprowadzono ścieżkę o nazwie

66



Młynówka Królewska. Omawiany ciąg spacerowo-rowerowy przechodzi w al. Grottgera i do

chodzi do al. Słowackiego.

3. Fragment zabudowany, w którym po historycznym układzie hydrograficznym Krako

wa pozostały tylko nazwy, np. ul. Dolnych Młynów, Wenecja, plac Na Groblach. W dzielnicy 

Stare Miasto wody Młynówki wprowadzano do dużego podziemnego kanału uchodzącego do 

zakola Wisły pod Wawelem. Kanał ten poprowadzono w miejscu dawnego głównego koryta 

rzeki Rudawy, które w 1938 r. zasypano, a wodę skierowano do dawnej odnogi Rudawy 

tzw. Niecieczy [5], i wprowadzono do Wisły przy Kościele Sióstr Norbertanek (ryc. 1).

Objaśnienia

1-6

rzeki Rudawa i Wisła

istniejące koryto Młynówki K. i odnogi pozwalające na wprowadzenie wody do Rudawy 

ślad po historycznym korycie Młynówki K. 

miejsca przedstawione na fotografiach (ryc. 2-7)
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3. Dotychczasowe działania zmierzające do utrwalenia i zachowania 
w krajobrazie krakowskim Młynówki Królewskiej

W 1995 r. rady dzielnic V (Łobzów) i VI (Bronowice) podjęły uchwały [8, 9] wnioskują

ce, aby zabezpieczyć przed zabudową i dalszym przekształcaniem cieku i jego obrzeży oraz 

podjąć działania pozwalające na objęcie szczególną ochroną terenów dawnej Młynówki Kró

lewskiej poprzez nadanie im statusu parku miejskiego. Podstawowym celem tych uchwał 

i dalszych prac była ochrona 700-letniej Młynówki Królewskiej i jej otoczenia, a więc terenów 

posiadających wybitne walory kulturowe i przyrodniczo-krajobrazowe o unikalnym charakte

rze oraz istotnym znaczeniu dla układu przestrzennego zachodniej części Krakowa (ryc. 1).

Wschodni odcinek historycznego biegu Młynówki, leżący głównie na obszarze Dzielni

cy V Łobzów (pomiędzy ul. Piastowską a al. Słowackiego), został częściowo uporządkowa

ny. Zagospodarowanie tego fragmentu Młynówki Królewskiej oparto na projekcie z lat sie

demdziesiątych, opracowanym przez Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt. 

Część zachodnia natomiast, w Dzielnicy VI Bronowice, była wówczas nieuporządkowana 

i zagrożona dewastacją. W związku z tym Rada Dzielnicy VI kontynuuje prace zmierzające 

do bezwzględnej ochrony i zabezpieczenia historycznego koryta Młynówki na odcinku od 

Mydlnik do ul. Piastowskiej. Zaproponowano uporządkowanie istniejącej zieleni, wprowadze

nie nowych zadrzewień i pasów zieleni niskiej w celu utworzenia promenadowego ciągu re- 

kreacyjno-spacerowego o charakterze parkowym, łączącego centrum Krakowa z Bronowi- 

cami i północno-zachodnim obrzeżem miasta [3].

Nawiązując do uchwały Rady Dzielnicy VI [8], podjęto dalsze działania, mające na celu 

nadanie terenom Młynówki Królewskiej statusu parku miejskiego oraz umożliwienie proce- 

dowania odpowiednim służbom Urzędu Miasta. Ponadto przesłano do Wydziału Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Krakowa projekt umożliwiający włączenie Parku Młynówki Kró

lewskiej do planu zadań priorytetowych miasta na 1996 r.

W celu uświadomienia krakowianom wartości, jakie przedstawia Młynówka Królewska 

oraz piękny zielony ciąg spacerowy od Centrum miasta aż po jego obrzeża, zorganizowano 

poświęconą im sesję i wystawę fotograficzną.

Wieloletnia działalność obydwu dzielnic oraz środowisk naukowych i twórczych Krako

wa została uwieńczona sukcesem formalno-prawnym w postaci złożonego przez Komisję 

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa w 1997 r. kolejne

go wniosku do Zarządu Miasta o komunalizację terenów będących własnością skarbu pań

stwa, położonych wzdłuż brzegów Młynówki Królewskiej. Omawiane przedsięwzięcie uzyska

ło pozytywną opinię Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Ze środków miej

skiego konserwatora zabytków oraz Dzielnicy Bronowice zostało wykonane „Studium pro

gramowo-przestrzenne Młynówki Królewskiej” [1]. Wojewódzki konserwator zabytków postu-
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Iował, aby możliwie szybko przygotować system ochrony i projekt rewaloryzacji całego ciągu 

Parku Młynówki Królewskiej od Mydlnik po Wawel.

Zarząd Miasta Krakowa zaliczył obszar objęty „Studium” [1] do inwestycji prioryteto

wych oraz wprowadził do planu gospodarczego miasta na lata 1996-2001 zadanie pod na

zwą park miejski Młynówka Królewska (Uchwała Zarządu Miasta Krakowa nr 53/97 z dnia 

20 stycznia 1997 r.). Budowa ścieżek spacerowo-rowerowych została sfinansowana przez 

budżet gminy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska oraz ze środków Rady Dzielnicy VI 

Bronowice.

Za najistotniejsze działanie, od którego zależy zachowanie istniejącego drzewostanu 

łęgowego rosnącego przy historycznym przebiegu Młynówki, uznano niezwłoczne wprowa

dzenie wody do jej dawnego koryta. Wykonany został projekt techniczny udrożnienia koryta 

cieku oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wody z rzeki Rudawy do 

Młynówki Królewskiej. Do zasilania Młynówki Królewskiej przeznaczono istniejące urządze

nia do piętrzenia i ujmowania wody usytuowane na terenie bezpośredniej ochrony ujęcia 

wody w Mydlnikach (ryc. 2)88. Obecnie podstawowym źródłem wody, dla Zakładu Uzdatnia

nia Wody Rudawa jest ujęcie powyżej jazu w Szczyglicach, zasilające w wodę zbiorniki re

tencyjne w Podkamyczu. W związku z tym ujęcie powyżej jazu w Mydlnikach traktowane jest 

jako ujęcie alternatywne.

Dane hydrologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wskazują, 

że zasoby Rudawy okresowo nie pokrywają zapotrzebowania na wodę podstawowych użyt

kowników: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie i Rybackiej 

Stacji Doświadczalnej Akademii Rolniczej w Krakowie.

Przy ustalaniu rozdziału wody z rzeki Rudawy przyjęto następujące kryteria i zasady:

1) bezwzględną konieczność zachowania w Rudawie nienaruszalnego przepływu wody wy

noszącego 0,38 m3/s,

2) zapewnienie dopływu wody na potrzeby wodociągu krakowskiego i Rybackiej Stacji Do

świadczalnej w Mydlnikach,

3) pobór wody do zasilania Młynówki Królewskiej będzie możliwy:

-  przy przepływach większych niż 1,61 m3/s -  każda ilość wody powyżej przepływu nie

naruszalnego,

-  przy przepływie równym 1,61 m3/s -  0,08 m3/s,

-  przy przepływach większych od 1,00 m3/s -  zrzuty ze stawów rybnych Rybackiej Stacji 

Doświadczalnej w Mydlnikach,

-  przy przepływie 1,00 m3/s lub mniejszym woda do zasilania Młynówki nie będzie uj

mowana.

88 Autorem zdjęć zamieszczonych w artykule jest Jerzy Baścik.
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Ryc. 2. Śluza na Rudawie wlot wody do Młynówki Królewskiej (fot. 1)

Ryc. 3. Zarośla łęgowe (wierzby i olsze) na obrzeżu Młynówki Królewskiej przy ul. Zygmunta Starego (fot. 2)
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Z przeprowadzonych przez autorkę wizji lokalnych i wywiadów wynika, że w początko

wym biegu Młynówki, o długości około 800 m, woda płynie tylko w okresie jesiennym 

oraz na przedwiośniu. W pozostałych okresach na niektórych odcinkach woda stagnuje, 

a przeważająca część koryta jest sucha.

Należy jednak zaznaczyć, że trudności z doprowadzeniem wystarczającej ilości wody 

dla wszystkich użytkowników są równie stare, jak sama Młynówka Królewska. Obecnie pod

stawową przyczyną braku przepływu wody w Młynówce jest zamulenie jej koryta. Młynówka 

Królewska jest ciekiem sztucznym o małych spadkach, którego koryto musi być systema

tycznie oczyszczane z osadów, a na pewnych odcinkach pogłębiane, gdyż tylko wtedy istnie

ją  warunki umożliwiające wprowadzenie i zachowanie przepływu wody w cieku. W decyzji 

[10] stwierdzono, że modernizacja Młynówki Królewskiej oraz wykonanie wylotu do rzeki Ru

dawy wymaga odrębnego pozwolenia wodnoprawnego. Niemniej jednak z zebranych infor

macji i wizji lokalnej wynika, że istnieje wylot, którym wody Młynówki można wprowadzić 

do Rudawy.

4. Walory przyrodnicze otwartego koryta Młynówki Królewskiej

W sąsiedztwie koryta Młynówki, na odcinku pomiędzy jazem w Mydlnikach a ul. Zakliki 

w Mydlnikach, występuje urozmaicony gatunkowo starodrzew, np. wierzby, olsze czarne, 

lipy, akacje i pojedyncze wiązy oraz liczne gatunki krzewów. Drzewostan łęgowy zachował 

się pomiędzy ul. Zakliki w Mydlnikach a ul. Filtrową (ryc. 1). Tworzą go stare, niektóre ponad 

osiemdziesięcioletnie olsze czarne, wierzby białe i kruche, wiązy oraz młode dęby. Rosną tu 

również krzewy, wśród których dominuje czeremcha, leszczyna, trzmielina, bez czarny, wi

klina i tarnina. Przy Młynówce Królewskiej urządzono trasę spacerowo-rowerową, równoległą 

do ul. Zygmunta Starego. Od torów kolejowych biegnie malownicza ścieżka, położona po

między pasem drzew i krzewów nad Młynówką a polami uprawnymi Akademii Rolniczej. Jest 

to najładniejszy, prawe nieznany mieszkańcom Krakowa odcinek trasy, sprawiający wrażenie 

krajobrazu wiejskiego (ryc. 3).

W dalszym biegu koryto Młynówki znajduje się w zagrodzonych terenach prywatnych, 

na których przeważają ogródki działkowe. Przy ulicy Filtrowej, przy brzegach cieku rosną 

drzewa (ok. 40 sztuk) w różnym wieku, o urozmaiconym składzie gatunkowym. Porośnięte 

olszami koryto Młynówki, które doprowadzało wodę do Centrali Rybnej, przedstawia ryc. 4. 

Przy korycie w rejonie pomiędzy ul. Filtrową, Na Błonie i Trawiastą również zachowały się 

liczne stare olsze czarne, wierzby i wiązy (ok. 30 sztuk). Obszar położony na zachód od 

ul. Na Błonie stanowi rozległy nieużytek porośnięty krzewami i drzewami, niekiedy z płatami 

trzciny i innej roślinności charakterystycznej dla terenów podmokłych. Jest to teren, przez 

który można wprowadzić Młynówkę istniejącym wylotem i ciekiem do Rudawy (ryc. 1).
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Ryc. 4. Koryto Młynówki Królewskiej przy ul. Filtrowej (fot. 3)

Ryc. 5. Wylot półkolisty z klapą odnogi Młynówki Królewskiej przy ul. Na Błonie (fot. 4)



Obecne zagospodarowanie terenu pozwala na zachowanie płynącego cieku na odcin

ku około 3,6 km od jazu w Mydlnikach (ryc. 2) do wylotu przy moście pomiędzy ul. Na Błonie 

a Jesionową (ryc. 5).

Z obliczeń przedstawionych w operacie wodnoprawnym [4] wynika, że w latach su

chych zapotrzebowanie wody Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa i Stawów Rybnych AR 

w Mydlnikach jest wyższe od zasobów dyspozycyjnych rzeki Rudawy. W związku z tym 

zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym [10] woda do Młynówki Królewskiej może dopływać 

tylko okresowo. W latach suchych Młynówka może być przez większą część roku zasilana 

wyłącznie zrzutami wody ze stawów rybnych. Dane hydrologiczne (tab. 1) wskazują, że 

w latach suchych przepływy wody niższe od 1,0 m3/s obserwowane są w okresie zimowym 

(listopad do marca) oraz letnio-jesiennym (lipiec do listopada). Na wiosnę natomiast, czyli 

wtedy, kiedy jest to najważniejsze dla utrzymania cennych przyrodniczo i krajobrazowo 

drzewostanów łęgowych, do Młynówki z reguły można wprowadzić zrzuty ze stawów ryb

nych, a okresowo też wody Rudawy.

W przeciętnym roku hydrologicznym minimalne przepływy zawsze przekraczają 

1,0 m3/s i wahają się pomiędzy 1,08-1,65 m3/s. Przepływy wyższe od 1,61 m3/s występują 

najczęściej w okresie od lutego do lipca i wtedy Młynówka może być regularnie zasilana 

bezpośrednio wodami Rudawy, natomiast w roku mokrym przepływy minimalne wynoszą 

2,17-3,64 m3/s. W takich latach Młynówka Królewska może być ciekiem dość dużym, prowa

dzącym przez cały rok ponad 0,5 m3/s wody.

Tabela 1

Minimalne miesięczne przepływy wody w rzece Rudawie w przekroju Szczyglice 
w latach suchych, przeciętnych i mokrych (Qmin w m3/s)

Rok hydro
logiczny XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

suchy 1,07 0,66 0,82 1,01 1,17 1,12 1,12 1,14 0,76 0,65 0,72 0,81

przeciętny 1,18 1,45 1,08 1,74 1,65 1,64 1,64 1,64 1,15 1,14 1,15 1,19

mokry 3,09 3,44 3,64 3,14 3,04 3,04 2,65 2,45 2,17 2,31 2,17 2,18

Źródło: Pawłowska i in. 1998 [4]

Młynówka jest ciekiem sztucznym, a więc wymagającym systematycznego usuwania 

namułów i pogłębiania. Prace te powinny być prowadzone głównie „ręcznie”, aby nie uszko

dzić systemu korzeniowego rosnących przy niej drzew, są zatem kosztowne i czasochłonne. 

Niemniej jednak powinny być koniecznie wykonywane, gdyż są niezbędnym warunkiem za

chowania parkowego pasma w Bronowicach, z cennym przyrodniczo starodrzewem o cha

rakterze łęgowym oraz unikalnych w skali europejskiej wartości historycznych.
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5. Obecne wykorzystanie rekreacyjno-parkowe historycznego koryta
Młynówki Królewskiej

Przy otwartym korycie cieku została poprowadzona część szlaku turystycznego 

i okrężna ścieżka rowerowa (ryc. 1), prowadząca ulicami Na Błonie, Filtrową, Zygmunta Sta

rego, ścieżką przy Młynówce, ul. Zakliki z Mydlnik i Balicką do Fortu Mydlniki. Dalsza część 

szlaku prowadzi przez Bronowice Małe, następnie przez ul. Zielony Most, dochodząc po

nownie do ul. Na Błonie.

Ślad po zasypanym korycie Młynówki Królewskiej został zachowany w układzie urbani

stycznym Krakowa. Historyczny przebieg rzeki upamiętniają parki, skwery oraz trasy space

rowe i rowerowe w dzielnicach Bronowice i Łobzów:

-  park na Osiedlu Widok i trasa spacerowo-rowerowa biegnąca wzdłuż ul. Zarzecze. Od 

al. Armii Krajowej poprowadzono ścieżkę Młynówka Królewska. Najlepiej zagospodaro

wany, wyłożony różnokolorową kostką, ciąg spacerowo-rowerowy znajduje się pomiędzy 

kościołem Św. Wojciecha a ul. Młodej Polski (ryc. 6);

-  trasa Młynówka Królewska w Dzielnicy Łobzów poprowadzona od ul. Podchorążych do 

kościoła Bł. Anieli Salawy, przecinająca ul. Kijowską i Racławicką (ryc. 7), kończąca się 

ciągiem spacerowym i skwerami przy w al. Grottgera (ryc. 1).

Ryc. 6. Trasa spacerowa, równoległa do ul. Zarzecze (fot. 5)

74



Ryc. 7. Ul. Młynówka Królewska pomiędzy aleją Kijowską a ul. Racławicką (fot. 6)

6. Uwagi końcowe
Zachowanie pasma zieleni o charakterze łęgowym na odcinku pomiędzy wlotem (ślu

za) w Mydlnikach (ryc. 1) a wylotem do Rudawy przy moście na ul. Na Błonie (ryc. 5) będzie 

możliwe wyłącznie w przypadku przywrócenia choćby okresowego przepływu wody w Mły

nówce Królewskiej. Pod względem formalnoprawnym nie ma przeciwwskazań do zasilania 

Młynówki w okresie niżówek w rzece Rudawie eutroficzną wodą spuszczaną ze stawów ryb

nych, a w latach przeciętnych i mokrych wodami Rudawy, gdyż Zakład Gospodarki Komu

nalnej Kraków I uzyskał pozwolenie wodnoprawne na pobór wody. Obecnie główną przyczy

ną braku przepływu wody w Młynówce Królewskiej jest brak systematycznego pogłębiania 

koryta cieku.

Zarówno istniejący odcinek koryta Młynówki Królewskiej, jak i trasy upamiętniające jej 

historyczny bieg powinny zostać objęte ochroną konserwatorską i uznane za obszar wyma

gający szczególnej ochrony. Młynówka jest średniowiecznym obiektem hydrotechnicznym 

o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, który powinien zostać wpisany do

rejestru zabytków Miasta Krakowa.

Proponuje się utworzenie objętego specjalną ochroną parku historyczno-krajobrazo- 

wego Młynówka Królewska, upamiętniającego dawne znaczenie cieku. Oprócz wartości kul

turowych zarówno otwarta część koryta z zachowanym pasem zadrzewień, jak i trasy space-
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rowo-rekreacyjne poprowadzone na śladzie Młynówki Królewskiej mają nadal istotne zna

czenie dla przewietrzania i układu przestrzennego Krakowa.
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Streszczenie

Rozwój przestrzenny miasta oraz zabezpieczenia przed powodziami silnie przekształci
ły naturalną sieć rzeczną, dostosowując ją do potrzeb gospodarczych i układu urbanistycz
nego aglomeracji. Przykładem utrwalonego historycznie w krajobrazie Krakowa sztucznego 
cieku wodnego jest odnoga rzeki Rudawy -  Młynówka Królewska. Ten średniowieczny 
akwedukt ziemny doprowadzał wodę do licznych obiektów gospodarczych usytuowanych 
w sąsiedztwie ówczesnego Krakowa oraz dostarczał wodę pitną dla mieszkańców i Zamku 
Wawelskiego. Pomimo licznych przekształceń Młynówka stanowi nadal ponad siedmiokilo- 
metrowy pas zieleni biegnący od Mydlnik do Centrum Krakowa (ryc. 1).

Rady Dzielnicy Łobzów i Bronowice podjęły liczne działania, których celem by
ło zachowanie zarówno otwartego koryta, jak i śladu po historycznym przebiegu Młynówki 
Królewskiej. Przyczyniły się one do utworzenia trasy spacerowo-rowerowej utrwalającej hi
storyczny bieg cieku. Młynówka Królewska oprócz wartości kulturowych posiada unikalne 
walory przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiąc ciąg wentylacyjny poprawiający warunki aero- 
sanitarne zachodniej części Krakowa. Zachowanie dla przyszłych pokoleń zabytkowego cie
ku, na którego obrzeżu występuje nadal pas zieleni o charakterze łęgowym będzie możliwe 
tylko w przypadku przywrócenia choćby okresowego przepływu wody. Obecnie główną przy
czyną braku przepływu wody jest zamulenie koryta o małym spadku hydraulicznym. Przed
stawione w tabeli 1 dane hydrologiczne wskazują, że istnieje możliwość wprowadzania wody
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do Młynówki, ale utrzymanie przepływu wymaga systematycznego oczyszczania i pogłębia
nia jej koryta.

Zarówno otwarte koryto Młynówki Królewskiej, jak i ślad po jej dawnym biegu zostały 
zachowane w układzie urbanistycznym Krakowa (ryc. 1). Istnieje zatem możliwość utworze
nia objętego ochroną konserwatorską parku historyczno-krajobrazowego Młynówka Królew
ska upamiętniającego przebieg średniowiecznego akweduktu ziemnego oraz zachowanie 
pasma zadrzewień (ryc. 3 i 4). Rewaloryzację otwartego koryta Młynówki oraz objęcie ochro
ną terenów pełniących obecnie funkcje rekreacyjne zaliczono do działań, które wpłyną ko
rzystnie na strukturę ekologiczną Krakowa.

THE MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA  
MUNICIPAL HISTORICAL AND LANDSCAPE PARK

Abstract. The Młynówka Królewska canal (a man-made arm of the Rudawa River), 
which is a landmark of hydro-technology, has been channelling utility and potable water to 
Kraków for over 600 years. The duct also had a defensive function in the past. The recent 
activities of the Łobzów and Bronowice Borough Councils, supported by planners and engi
neers, have allowed for the preservation of part of the open riverbed and watercourse, with 
its river forest stand, as well as other green areas, e.g. walking and biking routes, parks and 
squares displaying the historical watercourse of the Młynówka Królewska canal. Lack of wa
ter in the Młynówka Królewska open canal presents a threat to its old trees, which are unique 
in Kraków. The whole park and its surroundings may also be endangered if the City Conser
vator fails to protect it.

Key words: hydro-technological landmark, natural and recreational functions of river 
valleys in cities
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