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Audyt trasy rowerowej nr 20 w Chorzowie w dniu 2011-01-18
Audyt miał charakter wyrywkowy. Jego celem było stwierdzenie, czy trasa została poprowadzona
zgodnie z koncepcją i oznakowana zgodnie ze standardami znakowania szlaków turystycznych
PTTK. Rozpatrywane rozwiązania zostały wykonane przez Firmę Drogową M. Daszkiewicz
w Katowicach i dotyczą odcinka trasy Kokociniec – Batory - WPKiW.

2

Koncepcja została wykonana przeze mnie w 2005 r. na zlecenie MZUiM w Chorzowie.
Trasa rowerowa została wykonana zgodnie z koncepcją, z drobnymi zmianami wynikającymi
z prawa do dysponowania terenem pod inwestycje drogowe. Dokumentacja nie obejmuje odcinka
prowadzącego przez las z Kokocińca do Batorego, ale według informacji uzyskanej w MZUiM
w Chorzowie ten odcinek też będzie wykonany w najbliższym czasie.
Ważnym elementem trasy są ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul. Batorego a al. Wojska Polskiego
oraz krótkie odcinki przy ul. Racławickiej i ul. Gałeczki. Ciągi te w większości zostały wykonane
prawidłowo, mają dobre oznakowanie znakami pionowymi, zazwyczaj C-16-13 i dobrze
oznakowane przejazdy dla rowerzystów ze znakami pionowymi D-6b i poziomymi P-11, a w
przypadku sygnalizacji świetlnej zamontowano sygnalizatory S-5/6. Są też drobne mankamenty,
opisane poniżej.

Jeszcze na odcinku prowadzącym ul. Gościnną przez las został ustawiony nieprawidłowo znak A24, chociaż nie ma tam wyjazdu z żadnej drogi rowerowej.
Na samym początku ciągu pieszo-rowerowego wykonano zbyt wysoki krawężnik i zapomniano
o przejeździe dla rowerzystów – pozostawiona linia podwójna ciągła najwyraźniej koliduje z
ruchem rowerowym.
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A tak to miało wyglądać według koncepcji. Widać wyraźnie, że znak A-24 stoi w odwrotnym
kierunku, niż na zdjęciu.
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Przy skrzyżowaniu ul. Batorego i ul. Czempiela krótki odcinek drogi rowerowej oddzielony jest od
przejazdu dla rowerzystów krzakami i słupem oraz wąskim chodniczkiem, przez co trudno się
zorientować, jak z jezdni wjechać na tą drogę. To miejsce wymaga ponownego przemyślenia –
wycięcie części krzaków nie powinno stanowić poważniejszego problemu. Dużo do życzenia
pozostawia zła jakość oznakowania poziomego i nie usunięte nieaktualne linie.

Z drugiej strony wylotu ul. Czempiela też by się przydało poszerzenie chodnika.
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Na północ od tego
skrzyżowania
jest
przystanek autobusowy,
gdzie
w
jednym
kierunku
wykonano
wszystko prawidłowo,
a w drugim kierunku
znak nie kieruje za
wiatę, ponieważ został
ustawiony w niewłaściwym
miejscu.
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Dobrym rozwiązaniem jest ul. Bema, gdzie jednokierunkowa ulica została udostępniona
dla rowerzystów w obie strony. Szkoda tylko, że nie zakazano parkowania lub nie wymalowano na
jezdni kontrapasa dla rowerzystów uniemożliwiającego parkowanie.

Wylot ul. Bema na ul. Dyrekcyjną. Tutaj wyraźnie widać, że parkujące samochody znacznie
utrudniają przejazd rowerem.
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Pamiętano o tabliczkach
znakami B-21 i B-22.

T-22

pod

Zupełnie niepotrzebny i zatarty przejazd dla rowerzystów – miał służyć ewentualnemu
poprowadzeniu bocznej trasy rowerowej w kierunku ul. Szpitalnej, której obecnie nie wykonano.
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U góry skrzyżowanie trasy rowerowej z ul. Armii Krajowej przedstawione w koncepcji,
a u dołu nieprzemyślany przebieg trasy przedstawiony w projekcie technicznym.
Na następnych trzech stronach zdjęcia tego odcinka.
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Z ul. Piekarskiej należy przejechać ul. Armii Krajowej i wjechać w ul. Trzyniecką. U góry brak jest
znaku wskazującego zakręt w lewo w tył, a u dołu znak został nieprawidłowo podwieszony pod
znak określający pierwszeństwo na skrzyżowaniu.
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W kierunku przeciwnym przy wylocie ul. Trzynieckiej znak został nieprawidłowo podwieszony pod
znak określający pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Zamiast znaku R-3 powinien być tutaj znak R1b.

Zamiast znaku R-3 przed zakrętem powinien znajdować się znak R-3d.
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Brak znaku określającego dalszy kierunek jazdy.

Po raz kolejny znaku R-3 nieprawidłowo podwieszony pod znak określający pierwszeństwo na
skrzyżowaniu. Zamiast znaku R-3 powinien być zastosowany znak R-1b.
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Niedopracowany został odcinek ciągu pieszo-rowerowego na ul. Racławickiej. Brak znaków R-3d
przed wylotem drogi gospodarczej na ul. Racławicką i R-1 za tym wylotem utrudnia znalezienie
dalszego przebiegu trasy rowerowej. Naprzeciw wylotu ul. Hajduckiej brak jest obniżonego
krawężnika i oznakowania, zarówno ciągu pieszo-rowerowego, jak i trasy rowerowej. Brak jest
również oznakowania zakrętu przy mostku na końcu ul. Franciszkańskiej.

Kolejnym mankamentem jest brak zjazdu z ul. Franciszkańskiej na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż
ul. Gałeczki. Obok przejścia dla pieszych powinien być wykonany przejazd dla rowerzystów.
W obecnym rozwiązaniu brak jest znaku A-24 ostrzegającego przed wyjazdem rowerzystów na
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jezdnię.

Zgodnie z zasadami tworzenia tras rowerowych każda trasa musi zachować ciągłość. Między
znakami C-13a i C-16-13 należy zastosować znaki C-16 „droga dla pieszych” z tabliczką T-22 „nie
dotyczy rowerów”. Przez wyloty bocznych dróg należy wykonać przejazdy dla rowerzystów.

Rozwiązanie intuicyjne, niezgodne z zasadami organizacji ruchu drogowego. Jeżeli to ma być ciąg
pieszo-rowerowy, to powinien być wyżej niż jezdnia i odpowiednio oznakowany.
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Wobec zaprojektowania tras rowerowych na terenie WPKiW byłoby dobrze, gdyby trasa nr 20 nie
kończyła się na przejeździe pod ul. Chorzowską, ale została przedłużona do wylotu ul. Harcerskiej
na ul. Parkową, nie opodal skansenu, gdzie będą się już wkrótce kończyć trasy nr 4 i 115.

Wskazane jest, aby przy okazji wykonać przejazd dla rowerzystów, ułatwiający wyjazd z parku
w stronę Batorego i Os. Tysiąclecia, a także umożliwić przedłużenie tras w kierunku centrum
Chorzowa i Bytomia.
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Oznakowanie trasy rowerowej pozorują drogowskazy, które są przeznaczone wyłącznie do
określania kierunku dojazdu do obiektów położonych w bok od trasy i w zasadzie nie ma to nic
wspólnego ze standardami znakowania PTTK Dyletanckie podejście projektanta do tego tematu jest
zastanawiające. Projektant w ogóle nie zadał sobie trudu zapoznania się z zasadami znakowania,
ignorując obowiązujące w tym zakresie postanowienia Prawa o Ruchu Drogowym. Powoduje to,
że turysta nie będzie umiał zorientować się, w którym kierunku ma się poruszać. Zasady
znakowania PTTK są jasne i jednoznaczne. Ich odnalezienie w Internecie nie nastręcza żadnych
trudności. Projektant zobowiązany jest zaprojektować odpowiedni zestaw znaków na wszystkich
skrzyżowaniach bez wyjątku.
W praktyce przyjmuje się, że drogowskazy powinny znajdować się w każdej dzielnicy i na każdym
osiedlu wraz z tablicami informacyjnymi. Tutaj drogowskazami próbuje się zastąpić znaki R-1b i to
tylko sporadycznie. Nie ustawiono żadnej tablicy informacyjnej z planem miasta z przebiegiem
trasy.
Podsumowanie.
W projekcie przewidziano większość niezbędnych modernizacji i budowę odcinków dróg
o nawierzchni asfaltowej, ale niestety większość nawierzchni istniejących to wykonane w ostatnich
latach chodniki z betonowej fazowanej kostki brukowej.
Większość odcinków prowadząca chodnikami i jezdnią jednokierunkowej dla samochodów ul.
Bema została prawidłowo oznakowana znakami drogowymi pionowymi i poziomymi, z
zastosowaniem odpowiednich sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej. Zabrakło jednak konsekwencji
i sporadycznie występują nieoznakowane miejsca przejazdów dla rowerzystów i nieobniżone
krawężniki przy zjazdach na jezdnie.
Na spotkaniach w sprawie tras rowerowych w Subregionie Centralnym Woj. Śląskiego
postulowałem wykonanie oznakowania zgodnie ze standardami PTTK, tzn. przy
zastosowaniu znaków typu R-1 i R-3, z drogowskazami R-3 i tablicami informacyjnymi, czyli tak,
jak to jest praktykowane na trasach znakowanych z udziałem PTTK już od ponad 10 lat. Wobec
braku sprzeciwu należało sądzić, że nie przewiduje się wyjątków od tej zasady, tymczasem
w projekcie technicznym odstąpiono od standardów PTTK, nie zastępując ich nawet własnymi.
Ogólnie wykonane prace budowlane należy ocenić pozytywnie. Po prawidłowym oznakowaniu całej
trasy, zwłaszcza znakami typu R-1 i wyposażeniu jej w tablice informacyjne z mapą trasy, będzie
dobrze służyć rowerzystom.

