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Zdjęcia z audytu tras rowerowych w Czeladzi w dniu 2011-02-16
Audyt miał charakter wyrywkowy. Jego celem było stwierdzenie, czy trasy zostały poprowadzone
zgodnie z koncepcją i oznakowane zgodnie ze standardami znakowania szlaków turystycznych
PTTK. Rozpatrywane rozwiązania zostały wykonane przez Pracownię ArchitektonicznoUrbanistyczną „Alma-Projekt” w Sławkowie.
Koncepcja została wykonana przeze mnie w 2007 r. i otrzymała pozytywne opinie GDDKiA –
Oddziału w Katowicach i ZDP w Rogoźniku oraz RZWG w Gliwicach.
Realizacja tras rowerowych jest zupełnie rozbieżna z koncepcją. Główną osią sieci tras
rowerowych w Czeladzi miała być trasa nr 491 w kolorze czarnym (na mapie oznaczona kolorem
beżowym) i trasa nr 492 w kolorze czerwonym.
Na trasie nr 491 zamiast koloru czarnego zastosowano kolor żółty, kolidujący z innymi przyszłymi
trasami i niezgodny z zaprojektowanym dla Siemianowic Śląskich przedłużeniem tej trasy,
co dyskredytuje tą trasę jako standardową. Przebieg tej trasy też pozostawia wiele do życzenia,
ponieważ została skierowana na schody zamykające ul. Kilińskiego i kolejne schody łączące
ul. Kilińskiego z ul. Bytomską, a na dodatek zamiast 2 ramp przy kładce na Brynicy wykonano
drugie nowe schody! Nie wykonano też przejazdu dla rowerzystów przez ul. Staszica. Te działania
dyskredytują trasę jako nadającą się dla rowerów.
Na trasie nr 492 przejazd dla niebezpiecznie lawirować po wąskim chodniku, niezgodnie
z rozwiązaniem ujętym w koncepcji. Zamiast biec prosto ul. Dehnelów trasa lawiruje po parku,
chyba tylko w tym celu, aby z pieniędzy na ścieżki rowerowe wyremontować kolejne schody, które
z natury przeznaczone są tylko dla pieszych. Pomiędzy ul. Siemianowicką a ul. Staszica trasa ta ma
przerwę w oznakowaniu. Pomiędzy Stawem Przetok a ul. Bytomską zamiast trasy nr 492 został
wykonany odcinek trasy nr 492a i oznakowany kolorem czerwonym, zamiast planowanego koloru
czarnego, a przez ul. Bytomską nie wykonano przejazdu dla rowerzystów. Nie wykonano przejazdu
dla rowerzystów przez ul. 1 Maja. Na projekcie zamiast puścić trasę ul. 1 Maja, poprowadzono ją
bez uzasadnienia łukiem do ul. Podwalnej i tak zaznaczono na tablicach informacyjnych,
a tymczasem w trakcie realizacji znaki ustawiono przy zachodnim chodniku ul. 1 Maja! Zamiast
połączenia Rynku z pętlą tramwajową kolor i numer trasy nr 492 został wykorzystany do wykonania
pętli niezgodnej z zasadami znakowania, a znaki zostały ustawione przy chodniku, który nie został
dopuszczony do ruchu rowerowego. Według tablic informacyjnych Rynek powinien być połączony
z pętlą tramwajową trasą nr 492c, ale w terenie brak jest jakichkolwiek znaków, a przy pętli zamiast
dotychczasowego zjazdu na jezdnię zostały wykonane kolejne schody! Wszystkie te braki
powodują, że trasę nie można uznać nawet za wykonaną poprawnie i w praktyce nie nadającą się do
jazdy rowerem.
W Maderze trasa nr 491 powinna stykać się z trasami nr 6 i 494, a trasą nr 6 powinna dochodzić do
kładki na Brynicy. W terenie trasa nr 6 zamiast w kolorze czerwonym została oznakowana
nieprawidłowo w kolorze żółtym, o ile za oznakowanie można w ogóle przyjąć kilka nieprawidłowo
ustawionych znaków na rozwidleniu z trasą nr 491. W tej sytuacji trasę nr 6 trudno uznać za
istniejącą. Znaków trasy nr 494 w Maderze w ogóle nie stwierdzono.
Trasa nr 493. Zamiast nieprawidłowej pętli nazwanej trasą nr 492a powinien był być wykonany
odcinek trasy nr 493 pomiędzy ul. Sadową a targiem, z ewentualnym przedłużeniem tymczasowym
do Rynku.
Oznakowanie trasy nr 494, która powinna połączyć Rynek z Maderą stwierdzono jedynie przy
skrzyżowaniu ul. Wojkowickiej i ul. Rolniczej, z mylnie ustawionym znakiem kierującym na polną
drogę przy torze kolejowym. Praktycznie trudno uznać tą trasę jako istniejącą.
Trasa nr 495 miała biec ul. Siemianowicką, ul. Staszica i dalej przez Rynek do targu, a z powrotem
ul. Bytomską. Zamiast tego z ul. Siemianowickiej została skierowana w jakieś boczne dróżki
i wysokie schody między szkołą a ul. Staszica, gdzie oczywiście zapominano wykonać przejazd dla
rowerzystów. W okolicy ul. Staszica nie stwierdzono żadnego oznakowania tej trasy.
Trasa nr 497 ma przebieg i kolor niebieski zgodny z koncepcją.

2

Łączniki. Projekt zakładał wykonania kilku łączników i odgałęzień wyżej wymienionych tras.
Łączniki te z praktyce pozostały nieoznakowane i istnieją wyłącznie w imaginacji projektanta.
Celem tego działania było prawdopodobnie uzasadnienie, dlaczego dotacja zamiast na trasy
rowerowe została przeznaczona na remonty alejek parkowych w Parku Grabek. Zupełnym kuriozum
jest nie ujęta w koncepcji trasa nr 491a, gdzie rowerzyści zostali po raz kolejni skierowani
z ul. Katowickiej na wysokie schody kładki nad ul. Staszica.
Oznakowanie tras rowerowych stanowi indywidualną fantazję projektanta, która nie ma nic
wspólnego ze standardami znakowania PTTK oprócz zastosowania nieaktualnych od kilku lat
wzorów znaków. Dyletanckie podejście projektanta do zasad znakowania jest wprost żenujące.
Projektant w ogóle nie zadał sobie trudu zapoznania się z zasadami znakowania, tworząc własne,
znacznie odbiegające od obowiązujących. Powoduje to, że turysta nie będzie umiał zorientować się,
w którym kierunku ma się poruszać. Zasady znakowania PTTK są jasne i jednoznaczne. Projektant
nie zadał sobie trudu przeczytania koncepcji, gdzie był podany dokładny adres internetowy
instrukcji znakarskiej propagowanej przez Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych PTTK.
Projektant zobowiązany jest zaprojektować odpowiedni zestaw znaków na wszystkich
skrzyżowaniach bez wyjątku. W terenie wiele skrzyżowań w ogóle nie zostało oznakowanych,
a sposób przejazdu przez niektóre skrzyżowania w ogóle nie został określony, np. rowerzysta
powinien być przysłowiowym Duchem Świętym aby wiedzieć, że wyjeżdżając z Parku Jordana ma
skręcić w lewo w ul. Dehnelów, a za mostem w prawo do Parku Grabek, gdzie w oddaleniu od ulicy
znajduje się kolejny znak. Tak abstrakcyjny sposób znakowania jest w Czeladzi „normą”, która
powoduje, że trasy są w praktyce nieprzejezdne bez błądzenia i posługiwania się mapą.
Na przeciętnej trasie powinno być ustawionych średnio 10 znaków na kilometr, podczas gdy
w projekcie znaków jest średnio 2÷3 znaki na kilometr. Dla porównania warto wiedzieć,
że standardy PTTK zakładają, iż oznakowanie należy wyremontować po 4 latach, gdy ilość znaków
wynosi około 6 znaków na kilometr! W tej sytuacji trasy trudno uznać za oznakowane.
Od kilku lat obowiązują nowe wzory wszystkich znaków z symbolem roweru, w tym znaków R-1,
R-1a i R-1b, tymczasem projektant zastosował nieaktualne wzory znaków.
Jedynym dobrym pomysłem jest zastosowanie betonowych słupków, stosunkowo mało podatnych
na akty kradzieży i wandalizmu, ale i tutaj zastosowano niewłaściwe wymiary płaszczyzn do
malowania znaków. Właściwie wykonany słupek powinien mieć w płaszczyzny najczęściej
o wymiarach od 200 x 200 mm do 400 x 200 mm, w zależności od prawidłowych wymiarów
umieszczanych na nich znaków.
Znaki R-1 (rower z paskiem) stosuje się wyłącznie za skrzyżowaniami i ewentualnie między nimi.
W projekcie (i w terenie) znaki R-1 występują wyłącznie w obrębie skrzyżowań, ale za to gdzie
popadnie, zazwyczaj wszystkie oszczędnościowo na jednym słupku co powoduje, że turysta nie
ustali drogi, którą ma się poruszać. Znaki początku trasy R-1a muszą występować łącznie z innym
znakiem, który pozwala ustalić kierunek trasy. W Maderze znaki R-1a znajdują się z trzech stron
słupka jak na wiatraku, bez żadnego innego znaku w pobliżu. Znaki ze strzałkami R-1b powinny
znajdować się wyłącznie przed skrzyżowaniami, aby rowerzysta mógł przygotować się do
wykonania czekającego go manewru. W żadnym przypadku nie dopuszcza się, aby na jednym
słupku znajdowały się znaki dla obu kierunków jazdy, ponieważ osoba patrząca na nie pod innym
kątem, niż założył to projektant, może znak odczytać je w sposób niezamierzony i zabłądzić. Dobry
projektant wie, że oprócz znaków R-1b warto stosować kierunkowskazy z całą gamą znaków od R3a
do R-3g, ale wszystkie wymagają bezwzględnego ustawiania ich przed skrzyżowaniami.
Projektant w ogóle zapomniał o obowiązku zaprojektowania drogowskazów, które
w przeciwieństwie do znaków R-1 i R-1b mogą stać na jednym słupku w obrębie skrzyżowania.
W praktyce przyjmuje się, że drogowskazy powinny znajdować się w każdej dzielnicy i na każdym
osiedlu wraz z tablicami informacyjnymi, a także na każdym skrzyżowaniu tras rowerowych
i ważniejszych rozwidleniach. Przy trasach ustawiono dużo profesjonalnie wykonanych tablic
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informacyjnych, jednakże ich lokalizacja często odbiega od potrzeb rowerzystów, zwłaszcza wobec
zaniechania wykonania drogowskazów.
Na wielu ulicach projektant nie ustalił, czy trasa biegnie chodnikiem zamienionym na ciąg pieszorowerowy, czy jezdnią. Lokalizacja słupków sugeruje, że należy jechać chodnikiem, podczas gdy
nie ma przy nich ustawionych znaków dopuszczających ruch po tym chodniku. Zaniechano
wykonania przejazdów dla rowerzystów, których lokalizacja została wstępnie zaakceptowana przez
zarządców dróg na etapie koncepcji. W porównaniu z kosztem całego zadania wykonanie tych
wszystkich udogodnień dla rowerzystów jest stosunkowo tanie, a zaniechanie tych działań czyni
pozostałe działania pozorowanymi, bo jak inaczej oceniać trasę rowerową, po której nie da się
przejechać rowerem?
Wobec wymienionych powyżej błędów blakną dobrze wykonane elementy infrastruktury
turystycznej, jak liczne profesjonalne tablice dydaktyczne i ładne miejsca odpoczynkowe.
Podsumowanie.
W koncepcji trasy rowerowe założono, że rower jest pojazdem służącym jedynie do jeżdżenia, a nie
chodzenia z nim po schodach i przejściach dla pieszych. Tylko w jednym przypadku trasy
prowadziły po schodach przez kładkę na Brynicy koło Madery, której przebudowa wymagałaby
znacznych środków finansowych. We wszystkich miejscach, które tego wymagały zaprojektowano
i uzgodniono lokalizacje przejazdów dla rowerzystów. Przewidziano też niezbędne modernizacje
i budowy odcinków dróg, aby jazda po trasach nie była masochizmem.
W projekcie technicznym skierowano trasy rowerowe na wszelkie istniejące w mieście schody co
wskazuje, że trasy rowerowe były tylko pretekstem do wykonania remontu schodów na koszt Unii
Europejskiej. Co więcej Urząd Miejski wykonał nowe schody przy pętli tramwajowej w miejscu,
w którym wcześniej tych schodów nie było. Wykonano tylko jeden przejazd dla rowerzystów i to
w sposób urągający zdrowemu rozsądkowi. W ogóle zaniechano jakichkolwiek działań w pasie
drogi krajowej – ul. Staszica, gdzie te działania należą do najpotrzebniejszych. Wykonane
modernizacje dróg są bardziej niż skromne, a tylko można się domyślać, że pieniądze wydano na
remonty wspomnianych już schodów i alejek parkowych położonych w bok od tras rowerowych.
W koncepcji założono, że trasy będą wykonane zgodnie ze standardami PTTK, tzn. że trasy
w jednym kolorze nie mogą się rozwidlać, ani krzyżować, oznakowanie podstawowe złożone
ze znaków R-1 i R-1b może znajdować się wyłącznie na konkretnych trasach, ponadto oznakowanie
powinno być uzupełnione drogowskazami R-3 i tablicami informacyjnymi.
W projekcie technicznym odstąpiono od wszelkich standardów PTTK, zastępując je własnymi,
zupełnie nieprzemyślanymi. Zamiast 10 znaków na kilometr zaprojektowano 2÷3 znaków na
kilometr, ustawiając znaki w sposób urągający zdrowemu rozsądkowi, co czyni oznakowanie
zupełnie bezużytecznym. Zastosowano nieaktualne wzory znaków, co w branży organizacji ruchu
drogowego nie powinno mieć w ogóle miejsca. Jedynym dobrym pomysłem jest zastosowanie
betonowych słupków, stosunkowo mało podatnych na akty kradzieży i wandalizmu, ale i tutaj
zastosowano niewłaściwe wymiary płaszczyzn do malowania znaków.
Prawo Budowlane i Prawo o Ruchu Drogowym wymagają, aby trasy rowerowe prowadziły m.in.
prawidłowo wybudowanymi i oznakowanymi drogami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi,
tymczasem projekt techniczny tras rowerowych nie zawiera kompletu potrzebnych rozwiązań
projektowych. W wielu miejscach nie zostały jednoznacznie określone wszystkie miejsca zjazdu na
jezdnię, wymagające obniżenia krawężników i nie zostały prawidłowo zmodernizowane
i oznakowane ciągi pieszo-rowerowe.
Poniżej plany i zdjęcia ilustrujące niektóre stwierdzone nieprawidłowości.
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Trasy ujęte w koncepcji, które powinny były być wykonane w projekcie technicznym
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Trasy wykonane ujęte na tablicach informacyjnych.
Uwagę przykuwają niezgodne ze standardami PTTK pętle i odgałęzienia tras rowerowych
w tym samym kolorze, m.in. pętle na starym mieście i w Parku Grabek.
W rzeczywistości część tras w ogóle nie została oznakowana.
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Trasa nr 491. Kładka na Brynicy na skraju Parku Grabek.
U góry miejsce zaplanowanej w koncepcji, a nie wykonanej pochylni obok schodów.
U dołu schody, przez które w koncepcji nie planowano trasy rowerowej.
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Trasa nr 491. Kładka na Brynicy na skraju Parku Grabek. Tędy miała prowadzić trasa rowerowa.
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Trasa nr 492. Pętla tramwajowa.
Tu miał być przejazd dla rowerzystów i podjazd do pawilonów i ul. Związku Orła Białego.
Zamiast tego wybudowano schody.
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Trasa nr 491. Kładka na Brynicy koło Madery.
Prawidłowo wykonany podjazd na wał przeciwpowodziowy i udana próba ominięcia schodów.
Niestety po drugiej stronie kładki nie wykonano analogicznych prac w granicach Czeladzi.
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Trasa nr 492. Wyjazd z Parku Jordana i przejazd przez ul. Katowicką.
U góry nieprawidłowo wykonany podjazd z alejki do ul. Bytomskiej.
U dołu dojazd do przejazdu dla rowerzystów wymaga lawirowania na wąskim chodniku.
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Trasy nr 491 i 492. Skrzyżowanie ul. Staszica z ul. 1 Maja.
Uzgodniona z GDDKiA – Oddziałem w Katowicach
koncepcja tras rowerowych z przejazdami dla rowerzystów
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Trasy nr 491 i 492. Skrzyżowanie ul. Staszica z ul. 1 Maja. Zamiast uzgodnionych przejazdów dla
rowerzystów – „tor przeszkód”. Przy ul. 1 Maja wisi znak R-1, który nie określa którędy ma jechać
rowerzysta – brak zarówno przejazdu dla rowerzystów, jak i ciągu pieszo-rowerowego.
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