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DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z ania .1.?. .9.'?.. . ... 2o I e r.

w sprawie:

w sprawie szczegdlowych zasad udostgpniania Ojcowskiego Parku Narodowego dh tur))slyki pieszei,

rowe rowej, jazdy w ierzchem oraz uprawiania nuciarstwa I utyst))cznego,

Na podstawie:
. aft. l5 ust. lpkt.l5 iart. 102 ust.2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochtonie plzyrody

(tekst jedn. Dz.U.22018 r. poz. 1614 z p62it. zttt.)
. aft.3 ust. I i2pkt.2 ustawy z lSsierpnia20ll r. o bezpieczefstwie i latownictwie w

g6rach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. nr 208 poz. 1241) z dnia

30.09.20 I 1 zarzqdza sig co nastgpuje:

$1
Wplowadza sig regulamin udostgpniania Ojcowskiego Parku Nalodowego dla turystyki pieszej,

rowerowej oraz uprawiania narciarstwa turystycznego, stanowi4cy zal4cznik m 1 .

s2
Traci nroc zarzqdzenie 612013 z dnia 2l marca 2013 r. w sprawie szczeg6lowych zasad udostgpniania

Ojcowskiego Parku Narodowego dla turystyki pieszej, rowerowej oraz uprawiania narcialstwa

turystycznego.

$3
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dnient zatwierdzenia
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REGULAMIN

udostgpniania Ojcowskiego Parku Narodowego dla turystyki pieszej, rowerowei, iazdy
wierzchem oraz uprawiania narciarstwa turystycznego

s1
Przepisy og6lne

l. regulamin oke6la szlaki, trasy i obiekty udostgpniane dla turystyki pieszej, rowerowej.
narciarskiej i jazdy konnej wierzchem, a takZe sposoby korzystania z nich w celach

turystycznych i rekreacyj nych.
2. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego udostgpnia sig:

a) dla ruchu pieszego letniego oraz zimowego wyznaczone szlaki turystyczne;

b) dla turystyki rowerowej .vqlznaczone szlaki rowerowe;
c) dla turystyki narciarskiej .uqizrtaczone szlaki narciarskie

E'
Tu.yrtjL-u pi"rru

1. Do turystyki pieszej slu24 piesze szlaki turystyczne, Scie2ki spacerowe, ScieZki

dydaktyczne oraz trasy nordic walking.

a) wyznacza sig nastgpujqce piesze szlaki turystyczne:

b) Wyznacza sig naslgpuj 4ce :icieZki spaccrowe:

1

L.p. S zlak Plzebieg
DlugoSi w
granicach

OPN

1

Szlak czcruony
..Orlich Gniuzt['

Pradnik Kolzkieri ski - Ojcrirv - Pieskowa Skala - Suloszo*a 13.6 km

2 Szlak zieloly
Dolina Sqspowsl<a - Parking,,Zlota G(ira" - Ojcorv - Dolina PI'qclnika -

Jaskinia Ciemna - Okopy - Dolina Pr4dnika
5,3 knr

Szlak niebieski
,, Warowni
Juraiskich"

Jctzrnanou,icc - Cza.jorvicc - Ciasne Skalki - Ojcow - Gtodzisko; 9 krn

4

Szlak ziilty
,, Dolinek

Mulou,nia - Dolina Pr.ldnika - DoJina Sqsporvska -Sqsprirv - I(alinow -

Pieskowa Sl(ala
9,5 l(nr

) Szlak czatnv
Grota l,okietka - Chelmowa G6ra -Jonasz6wkir - Ojc(rw - palking

,.Zlota G6ra" - I(aliski Mlynnik - Heriauiirvka - Picskowa Skala -

,.stawy"- parl(ins w Pieskowej Skale

9,2 km

L.p. (ciczka I)rzebieg
DlugoSi w
granicach

ol'N

I cTerwonil
Ojc6w Park Zamkowy - Zamkowa Droga Smardzowice dno

Doliny Pradnika poni2ei Skaly Puchaczowei
2,0 knr

2 i.olla lamkorva l)roqa Miotelka BLrk6rvki Dlcrvniana Droga Skala 2,6 kn
ziclona Dolina Silspowsl<a (wylol Wawozu Slnpianha) Wola Kalinowska 0.45 km

4 cTarna

rvgzel szlakorv przy rvylocie Doliny S4spowskicj llrostck na
SEspowcc alcjka wzdluz stawu Bcta r'rostek na Pr4dniku p[21,

ILybak6\yce droga publiczna (O jcow-Murown ia); Scie2ka pdlnocn.vnr

zboczenr na skalg Jonasziiu,ka do punktu wiclokorvcgo znajduj4cego
.ic n.r nici.

0,4 krl

5 n iebieska
Dolina Sqsporvska (ra wysoko3ci wylotu Wqrvozu Koziatnia) Poreba

Sasporvska qranicaParku 2.2krn

6 czct-\10114
mostek na Pr4dniltr u,Prqdnihu I(olzkicwskim Chata I')ustelnika
klzyZ polcelych 2olnierzy AI( przy rvylocie Wawozu Maszvckieqo

0,3 k nr

Stlona 1 z 5



c) Wyznacza sig nastgpuj4ce (cie2ki cdukacyjne:

d) Wyznaoza sig nastgpu j4cc trasy norclic walkir.rg:

L.p Sciezka Przebieg
Dtugoii w
granicach

OPN

l
Rajd tcrcnowy

4 pory rokLr

O jc6r.v Park Zamkowy - Dolina S4spowska ziclony szlak na Z1ot4
C6rQ Zlota Gdra paLking Ojc6w Palk Zamkorvy

4,6 km

2 (lhchrorva G6ra
Ojc6w Park Zamkowy Szlak czarny do Jaskini Lokietka Jaskinia

Lokietka szlak nicbieski przez Wqwdz Ciasne Skalki Brama
Krakorvska O jcow Park Zamkowy

5,2linr

3
Jaskinia Cicrnna

- Gdra Ohopy

Ojc6w Park Zamkowy szlak ziclony do Jaskini Ciemnej Jaskinia
Cicmna szlak zielony na (i(irq Okopy Dolina Prqdnil<a szlak

czerrvony do Ojcorva Parku Zamkoweso
6,7km

4
G6ra Zaml<owa

w O jcowic Ojc6u, Park Zarrkowy 0.lJ lfln

5 Grodzisko Ojc6rv Dolina Plqclnika - Grodzisho 6,5 km

6

zcunQtlzna
czggi cl(spoz)cji

plzyrodniczc.j
OPN

Ojc6rv Palk Zamkorvy 0.5 knr

L.p. trasa Przebieg
Dlu9o(6 w
granicach

OPN

I
Trasa czer*,0na

guriny Sliala

Ojc6w Park Zamkowy - Dolina SEspowska -zielony szlak na Zlot4
G6rg Zlota G6ra parking - Ojc6w Park Zamkowy Droga Zamkowa

- Miotelka - Buk6wki - Drewniana Droga - liceum Skala
8,5knr

2
Trasa zielona
guriny Skala

Ojc6w - Park Zamkowy - Zatnkowa Droga Miotelka - Bukdwki -
Drewniana Droga - liceun Skala

.1,0knr

3
Trasa czar na
gminy Skala

Glodziskal(o(ci6l Pochylec l(apkazy Jel.zlnanowskaDroga
Opalowki Goplana Park Zarrrkowy Dloga Zarnkorva Miotelka

Buk6rvki Drewniala Droga liceum Skala SkLrla Grodzisho
7,0km

1

Trasa czerwona
gminy

Suloszowa
Parnas - Zamek Pieskowa Skala - Babie Dolv 2,01<nr

)
Trasa czalna

grniny
Suloszowa

Zamek w Pieskowej Skale - Maczuga Herkulesa - Sokolec Kaliski
wylot Doliny Zachwytu Sloneczna G6ra Herian6wka Mokrzys

Zamek w Pieskowej Skale
6,2kur

1.

2.

e) Dopuszcza sig turystykE piesz4 na odcinku szlaku rowerowego w Dolinie
Zachwytu z pierwszeristwem turystyki rowerowej; 2,0 km (na terenie OpN).

CzgSi szlak6w w OPN ma charakter g6rski i prowadzi ptzez obszary chronione.
Poruszanie sig po nich z\ iaszcza w okresach zlej pogody, moze stanowi6 zagrozenie dla
zdrowia lub zycia (sliskie podloze w czasie i po silnych opadach almosferycznych,
spadaj?ce galgzie z drzew a nawet wiatrowaly i wiatrolomy podczas wiatr6w etc.).
Ojcowski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialno3ci za wypadki losowe
spowodowane na wyznaczonych szlakach silami natury.

$3
Zimow a turystyka piesza

Na szlakach turystycznych na kt6rych jest uprawiana letnia turystyka piesza dopuszczona
jest turystyka pi esza zimowa.
Szlaki, o kt6rych mowa w ust. 1 wykorzystywane dla turystyki pieszej zimowej, nie s4 w
okesie zimowym utrzymywane (odSnie2anie itp.) ani zabezpieczone pried
niebezpieczef,stwami zwi4zanymi z okesem zimowym (sliskie podloze, zasniezenie itp.;.
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1.

3.

4.

Turysta porusza sig po nich na w1asn4 odpowiedzialno56.

s4
Turystyka rowerowa

Wyznacza sig szlaki rowerowe:
a) Pr4dnik Korzkiewski - Brama Krakowska - Murownia (kolor szlaku czarny); 6,7 km

(na terenie OPN),
b) Pieskowa Skala - Sokolec - Wola Kalinowska - Kapkazy - Grodzisko Dolina

Zachwytu - Kolonia Podzamcze (kolor szlaku niebieski); 6 km (na terenie OPN).

Na drogach publicznych (Ojc6w - Wola Kalinowska, Ojc6w - Skala i Ojc6w - Pieskowa

Skala) turystyka rowerowa mo2e odbywai sig bez przeszk6d, z zachowaniem zasad

wynikaj4cych z przepis6w o ruchu drogowym.
Na odcinkach szlak6w turystyki pieszej biegn4cych poza drogami publicznymi
oznaczonych w $ 2 ruch rowerowy jest zabroniony z uwagi na bezpieczeristwo turyst6w
pieszych z wyj 4tkiem:
a) Szlaku 26ltego ,,Dolinek Jurajskich" na odcinku Doliny S4spowskiej od granic Parku

w S4spowie do jej wylotu w Ojcowie - 3,9 km w granicach OPN,
b) utwardzonych alejek Parku Zamkowego w Ojcowie,
c) Scie2ek spacerowych zielonej i niebieskiej.

Ruch na szlakach wymienionych w $ 4, ust. 3 lit. a- c odbywa sig z pierwszelistwem

poruszania sig pieszych.

E5

Turystyki iarciarska

Turystyka narciarska moZe odbywai sig na szlakach wyznaczonych dla turystyki pieszej.

Na szlakach udostgpnionych r6wnoczeSnie dla turystyki pieszej i narciarskiej obowiqzuje
zasada pierwszeristwa ruchu pieszego.

Turystyka narciarska mo1e bye uprawiana pod warunkiem wystEpowania pokywy
SnieZnej.

1.

1.

s6
Turystyka konna

Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego zabroniona jest jazda konna wielzchem na

wszelkich rodzajach szlak6w turystycznych. Turystyka taka mo2e odbywad siE tylko na

drogach publicznych, na og6lnych zasadach ruchu drogowego.

$7
Organizacja i udostgpnianie ruchu turystycznego

Do zwiedzania udostgpnia sig r6wnie2 nastgpuj4ce obiekty turystyczne na terenie Parku:

a) Jaskinig {-okietka, oddzial 30 (wejScie odplatne),
b) Jaskinig Ciemnq, oddzial 36b (wejScie odplatne),
c) Ruiny Zamku w Ojcowie, oddziaL 24b (wej6cie odplatne),
d) Ekspozycj g Przytodnicz4, oddzial 24 g. (wej Scie odplatne),
e) Park Zamkowy, odzial 24f,g,h po .uqiznaczonych alejkach, utrwalonych w terenie

nawierzchni4 szutrowe i wapienn4. (wejf cie nieodplatne),
1) Jaskinia Krowia, oddzial29bx(wej Scie nieodplatne),
g) grobla pomigdzy stawami w Pieskowej Skale w oddz. 8f (lqcznik szlaku czarnego z

dro94 wojew6dzka773) - wejScie nieodplatne.
Dbaj4c o bezpieczefstwo turyst6w odwiedzajqcych Park, Dyrektor OPN zastrzega sobie

4. OPN nie przygotowuje tras narciarskich i turysta porusza siE po nich na wlasnq
odpowiedzialnoSi.

1.

2.
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prawo do zalnykania tras udostgpnionych, ich odcink6w lub obickt6r.i,. Stosolvne
infornracje bgda, z.amieszczanc na oficjalnej stt'onie internetor,vej Parku iak ltrwnicz rv
terenie na tablicach infolnacyjnych, piktogramacl.r i ogloszeniach,

3. Udostgpnior.re jaskinie do zrvicdzania zwiedza sig tvyl4oznic pod opiek4 uprawuioncgo
przewodnika tcrenowego za w1,14tkiem jaskini Krorvicj. .laskinig I(rowi4 (zlokalizowanq
nieqrodal Bramy Krakowskiej) lulySci rr- og4 zwiedzai indywidualnic.

4. 'l'urystyka piesza, rowelowa i narciarska mo2e odbywa6 sig wyl4cznie po ozr.rakou,anych
szlakach w ci4gu dnia (tj. od rvschodu do zachodu sloirca). Poruszanie sig turystriw poza
wyZei wymicnionymi szlakami iest zabronione pod gro2b4 sankcji karnych.

5. Ewentualna organizacja imprez rekrcaoyjr.ro-sportowych na szlakach turystyczrrych.
chogach u,emqtrzuych oraz innych rniejscach w Parku mo2e oclbywai sig za lta2clorazow4
zgod:1 clyrcktola Ojcou,skicgo Pall<u Narodowego. 'la bczpicczefslwo os(rtr bior.qcych
udzial w ir.nprezic rckrcacyjno-sportowej ponosi odpowiedziah, oSi organizator.

6. Uprawiar.rie lurystyki na lerenie Ojcovnskiego Parku Narodowego wymaga przygoto$rania
kondycyjncgo, posiadania odpowiednicj u,icdzy o trudnoSciach i zagroZcniaol.r, u2y'"vania
odpowieclnicgo wyposa2cnia umozliu,iai4ccgo poruszanic sig n, trudnym tcrcnie Parku lub
zapewnienic opieki uprawnionego przcwodnika tcrcnowego. Zalcca sig by turySci
zwiedzai4cy Par k posiadali odpowicdni Lrhi6r (maj4c na uwadzc r.r.ro2lirvoSi rvyst4pienia
naglc.j zmiany pogody, w tym burz. rviatru itp.) oraz oburvic na poclesztvic typu Vibram.
T,wrcdzaj4c.jaskinie l.okictka i Cienu.r4 nalezy ur.vzglgdnii niskE. sta14 tenrpcrarurq lv iclr
wngtlzach wytiosz4c4 ok. 7-fi st. C (niczaleZnic od warunkriu,panuj4cych na zewt4tr.z).

7. W plzypadkach wyst4pienia nickorzystnycl.r zjawisk atl.rosferycznych (np. okiSi, silne
wiatry) oraz innych zaglo2eri ze wzglgdu bezpieczerislu,a szlal<i tr-uystyczne, sciczhi etc.
dopuszczone clo ruchu turvstycznego bqd4 zarnykane. Inlbnnacje o t1,rn lakcie bqd4
r-ulieszczane na slronie intelrrctowej OlrN (ht/ryfufiSAf$]qpar.hnar.otkrwy-fl). przcd
*ycieczk4 na lelcn OPN nalcZy sprawclzai aktualnc informacic u,tym zalilcsie na stronie
internetorvcj OPN rv zakladce .,Aktuahroici".

$t3
Ztgrt>i.cnia, moZliwc do lvyst4picnia na terenach turystycznic udostgpnionych rlo

zlvicdzania

Przebywanie na obszarach o.jcowskiego Parku Narodowego udostgprrior.rych ,r, celach
turystycznycl.r i rckrcacyjnych rnoTe byi niebezpicczne dla zycia i zclrowia ludzi. w zwi4zkr-r
z powy2szym nalezy uwzglgdni6 mozlirvosi wyst+pienia wielu zagroZeri biotycznych,
abiotycznych i antropogeniczr.rych.
l. Szlaki turystycznc Parku rr ztraeztrrj urierzc poprou utlzone sq przez lasy o charaktcr.ze

natlualnytl. Na tego typu obszarach rnoZliwe jesl sarnoistnc lar.uanie lub wyr.vracanie sig
drzew b4dz icl.r czgdci (galgzic, konary) powocloware zniszczeniem ich wewnQtr.zllcj
strukLuly, niemo2liwej clo stu,ierclzcnia na podstawic ich zewngtrznego wygl4du.

2. w okrcsie wystgpor.vania oblityoh deszr:zciw, wiatr6r.v, ohi(ci, szadzi istnieje rnozliwosc
lamania i wyu,r'acania sig drzclv lub ich czgsci.

3. Na szlakach turystyczlty r.v rvielu miejscach znajduje sig podloZc skalnc. szuter., karnielic.
r,rrystlrjllcc ko|z..nic drze r,r .

zi. c)hrcsowo ,a szlakach n-ro2e wyst4pii oblodzenic (w okrcsie zinrorvyrn) lub zalegad
\\,arstwa blota (po opaclaoh deszczu lub w okresie r.oztop6u, zinrowych)

5. w n.ricjscach gdzie szlaki prowadz4 bezposrednio przy scia,ach skal'ych oraz w
w4r'vozach nalcZ zr.r'racai szozcg6hr4 u\vagg na mo2liwo6i wystilpicr.ria spadaj4cvcl.r
odlan,krirv skalnych, kt6rc s4 rvynikie,r natural,ie ziiohodz4cych zjarvisk erozyjnl.ch.

6. w micjscach o duzcj ekspozycji lcrenu (miu. szlak t,rystycz,y pieszy, koloru zielor.rego
rv lejo,ic grily Koronncj i okopy oraz skala .lonasztiwka) nalezy zach.rnai szczcg6li4
ostro2r.ros6. l)owy2szc ,riej sca nie s4 zalecane dla osrib cicrpi4cych,a lgk wysokosci.

7. MoZlirvos6 spotkarlia dzikich zwierz4t (rnin. dzik, lis, sarna, jeleri, zmrja). kt6re
niepol<ojone lub sploszone ntog4 zaohorvyrvai sig nicprzewiclyu,alnic.
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8. Na calym obszarze Parku wystEpuj4 kleszcze (Ixodida) bgdqce wektorami dla wielu
grolnych dla cziowieka chor6b.

9. W miejscach o du2ej koncentracji turyst6w istnieje mo2liwo6i wybuchu paniki

powodowanej przez czynniki trudne do zdiagnozowania'

10. MozliwoSi wyst4pienia powodzi po nagtrych, obfitych opadach deszczu.

11. W okresie wystgpowania burz istnieje mo2liwoS6 poraZenia piorunem. Nale2y unikai
teren6w mocno eksponowanych oraz nie chroni6 sig pod drzewami i skalami.

12. Na szlakach wiod4cych drogami publicznymi istnieje ryzyko wypadk6w z 'tdzialem
pojazd6w silnikowych.

13. Decyzje dotycz4ce wejScia na teren Ojcowskiego Parku Narodowego turysta

indywidualny podejmuje samodzielnie, w oparciu o wlasne doSwiadczenie i warunki
zawarte w komunikatach Ojcowskiego Parku Narodowego i Grupy Jurajskiej GOPR oraz

bielqcych prognoz meteorologiczny ch dla zwiedzanego obszaru. W przypadku grup

zorganizowanych decyzje podejmuje przewodnik terenowy.

$e
Zabronione formy turystyki i rekreacji

Na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego zabrania sig z korzystania ww. form turystyki,
zwiedzania, uprawiania sportu, rekreacji :

L Jazdy konnej,
2. Sport6w, jazd pojazdami silnikowymi,
3. Lot6w lotniami, motolotniami, balonami, etc.,
4. Ekstremalnych sport6wrowerowych,
5. Wspinaczki skalkowej,
6. Eksploracji jaskif (z wyjEtkiem turystycznego zwiedzania jaskini Ciemnej, {-okietka i

Krowiej),
7. Splyw6w kajakami, pontonami, etc. na rzece Pr4dnik i S4sp6wka,

8. K4pieli w rzekach Pr4dnik i S4sp6wce oraz istniej4cych stawach.

$10
Sankcje karne

Osoby naruszajqce zakazy obowi4zuj4ce na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego,
wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy 127 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 22018 r. poz.

1614 zp62n. zm.) podlegaj4 sankcjom wskazanym w art. 127 tej ustawy.

Eg.+, J*-o,l,x o r,r,.^'.
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