Raport o trasach rowerowych w woj. śląskim

Gliwice, 2012-06-30

Ogólna sytuacja szlaków turystycznych w Polsce
Do niedawna szlakami turystycznymi w Polsce zajmowało się wyłącznie PTTK,
kontynuując w tym zakresie stuletnie tradycje swoich poprzedników, a w szczególności
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. PTTK jako jedyne w Polsce skupia tzw. znakarzy, czyli
osoby przeszkolone w zakresie problematyki szlaków turystycznych, w tym również masowo
powstających w ostatnich latach szlaków i tras rowerowych.
PTTK jako jedyne w Polsce opracowało i wciela w życie standardy oznakowania szlaków
i tras rowerowych, którego podstawowe znaki zostały zaaprobowane przez Ministra Transportu
i wprowadzone w życie pismem okólnym, a następnie zamieszczone w Rozporządzeniach
Ministra Infrastruktury dotyczących stosowanych w Polsce znaków drogowych. Podstawowe
zasady stosowania tych znaków zostały ujęte w „Instrukcji znakowania szlaków PTTK”
a szczegółowe zasady omawiane są na szkoleniach wewnątrz organizacyjnych. Z aktualną
„Instrukcją
znakowania
szlaków
PTTK”
można
zapoznać
się
na
stronie
http://pttk.pl/aktywna/znaki.php. Na podstawie doświadczeń przy projektowaniu ponad 2000 km
tras rowerowych na terenie kilkudziesięciu gmin Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych przy
Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach (wcześniej KZTT PTTK w Pyskowicach) opracował
„Praktyczną instrukcję znakowania szlaków rowerowych”, dostępną na stronie
http://www.kztt.org.pl/010.html.
Poprzez ponad sto lat PTT i PTTK wypracowało standardy oznakowania, które są dobrze
odbierane przez użytkowników tych szlaków i z powodzeniem adaptowane w wielu innych
krajach. Wzory znaków szlaków i tras rowerowych nawiązują do wzorów znaków szlaków
pieszych i narciarskich. Stosowane są szlaki w pięciu kolorach: czerwonym, niebieskim,
zielonym, żółtym i czarnym; przy czym w przypadku szlaków rowerowych za kolor szlaku
uważa się kolor paska, kropki lub strzałki na znaku. Stosowanie innych kolorów nie jest
zalecane, ponieważ w złych warunkach atmosferycznych i w nocy łatwo je pomylić ze sobą. Z tej
samej przyczyny szlaki jednego koloru nie mogą krzyżować się ze sobą, ani rozwidlać, ani
tworzyć pętelek.
W wielu krajach stosowane są równolegle dwa systemy oznakowania, odrębne dla tras
dalekobieżnych i miejskich tras komunikacyjnych oraz odrębne dla tras krajoznawczych i
rekreacyjnych. Pierwszy z systemów to zazwyczaj rower i numer trasy umieszczony na tabliczce.
Drugi, to taki sam wzór znaku, lecz z innym tłem na tabliczce albo figura geometryczna na
białym tle lub kolorowym.
W Polsce brak jest państwowego systemu oznakowania dalekobieżnych i komunikacyjnych
tras rowerowych co powoduje, że z konieczności stosowany jest system opracowany przez
PTTK. Skutkuje to m.in. brakiem jednolitego systemu numeracji tras rowerowych, jak w innych
państwach europejskich.
Podobnie wyglądają sprawy organizacyjne. Wiele krajów dopracowało się spójnych
systemów organizacyjnych, obejmujących zarówno urzędy różnych szczebli, jak i firmy oraz
organizacje pozarządowe. Cały wysiłek skierowany jest na wykonywanie wszystkich prac
związanych ze szlakami przez fachowców i wspomagających ich wolontariuszy. W Polsce
istniejący system, nakazujący zrzeszanie się w PTTK został zniszczony, a w jego miejsce nie
powstał żaden inny. Skutkiem tego większość prac wykonują i nadzorują przypadkowe osoby,
nie posiadające żadnego przeszkolenia i żadnych doświadczeń w tym zakresie. Nie istnieje żaden
system selekcji i weryfikacji kwalifikacji osób zajmujących się znakowaniem szlaków
turystycznych, a także nie istnieje żaden system audytów wykonywanych tras rowerowych.
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Stan prawny szlaków turystycznych w Polsce
Obecnie w Polsce jest następujący stan prawny dotyczący szlaków i tras rowerowych:
− Brak jest jakiejkolwiek ustawy o szlakach (czy też rozporządzenia), podającej zasady
planowania ich przebiegów, systemu oznakowania, administrowania i finansowania,
z wyjątkiem rozporządzenia o bezpieczeństwie w górach podającego przykładowe wzory
znaków szlaków pieszych,
− Prawo o Ruchu Drogowym podaje jedynie podstawowe wzory znaków drogowych
dla szlaków rowerowych, nie podając żadnych innych szczegółów,
− PTTK jako jedyne w Polsce opracowało „Instrukcję znakowania szlaków” z rozdziałem
dotyczącym szlaków rowerowych, jednakże z różnych przyczyn instrukcja ta jest bardzo
pobieżna i umożliwia dość dowolną interpretację wielu punktów dla osób nie posiadających
przeszkolenia i praktyki w tym zakresie,
− „Instrukcja znakowania szlaków PTTK” definiuje pojęcie szlaku, jako trasy posiadającej
prawidłowe oznakowanie, prowadzącej drogami wygodnymi i bezpiecznymi,
− Różne inne przepisy pozostawiają sprawy turystyki i rekreacji w gestii gmin, co oznacza,
że w praktyce każda gmina może prowadzić własną politykę w zakresie planowania przebiegu
szlaków, administrowania nimi i finansowania, a także stosowania własnych wzorów znaków
oderwanych od ogólnopolskich standardów; zazwyczaj przekłada się to na wykonywanie
wyłącznie drugo- i trzeciorzędnych tras rowerowych, często w zupełnym oderwaniu
od sąsiadów i głównych ciągów komunikacyjnych.
− Propozycje tras dalekobieżnych i spójnych sieci tras rowerowych powstają wyłącznie jako
inicjatywy społeczne. W woj. śląskim jest to koncepcja utworzenia Śląskiej Sieci Tras
Rowerowych proponowana przez Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych PTTK, a także
Zielone Szlaki Greenways Kraków – Wiedeń i Szlak Odry oraz Wiślana Trasa Rowerowa,
znana w północnych województwach pod nazwą Nadwiślański Szlak Rowerowy.
Stan tras rowerowych w woj. śląskim
Trasy rowerowe przygotowywane są głównie przez samorządy gminne lub ich związki
i agendy, ale też coraz częściej pojawiają się inni operatorzy. Inni operatorzy to m.in. Starostwa
Powiatowe w Bieruniu i Gliwicach, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej „Olza” w
Cieszynie, Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w Bielsku–Białej, Oddziały PTTK – Regionalny
w Częstochowie, w Mysłowicach i Koło PTTK M-2 w Myszkowie. Operatorem Zielonych
Szlaków Greenways była Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, a w 2011 r. Karpacki
Szlak Rowerowy popełnił Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zazwyczaj
brak jest współpracy między poszczególnymi operatorami szlaków, a jeżeli już jest, to ogranicza
się do doraźnych działań, które chcą doprowadzić jedynie do powstania tras rowerowych,
bez troski o ich dalsze utrzymanie. Skutkiem tego coraz częściej szlaki nie odpowiadają
standardom znakowania wypracowanym przez PTTK – przecinają się po dwa szlaki w tym
samym kolorze, wiele szlaków urywa się na granicach gmin lub zmienia rodzaj oznakowania.
W latach 1999-2003 Śląski Związek Gmin i Powiatów próbował wypromować projekt
„Rowerem po Śląsku” obejmujący m.in. Śląską Sieć Tras Rowerowych, jednakże działania Biura
Związku nie spotkały się z poważniejszym zainteresowaniem gmin członkowskich i projekt
pozostał w formie luźnej ogólnej koncepcji na stronie http://rowery.silesia.org.pl/. Związek
próbował zrealizować kilka tras z tego projektu, ale bezskutecznie. W nawiązaniu do tego
projektu Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK
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w Gliwicach realizuje własny projekt Śląskiej Sieci Tras Rowerowych, w którym proponuje
połączenie ze sobą głównymi trasami miast powiatowych i siedzib gmin oraz zagęszczenie sieci
tras połączeniami lokalnymi, z zachowaniem numeracji tras uzgodnionych w 1999 r.
Zwarte sieci tras rowerowych udało się oznakować tylko w rejonie Cieszyna (pierwotnie
około 400 km tras, obecnie około 600 km) oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w rejonie
Częstochowy i w Jaworznie. Zwarta sieć tras rowerowych licząca około 150 km znajduje się
w rejonie Rybnika. Spośród dużych miast długie odcinki tras rowerowych znajdują się
w Bielsku-Białej i Tychach, a także w Gliwicach i Katowicach, gdzie większość z nich jest
zaniedbana i w obecnym stanie nie nadaje się do użytku. Dużo tras rowerowych znajduje się w
Dąbrowie Górniczej, ale wszystkie zostały oznakowane w sposób niestandardowy. Gminy
powiatu mikołowskiego i Czeladź wykonały trasy z bardzo udziwnionym oznakowaniem, które
już w momencie ukończenia prac nie nadawało się do użytku.
Inwestowanie samorządów w trasy rowerowe w wielu przypadkach ogranicza się do
oznakowania, które potem nie jest uzupełniane ani też modernizowane, chociaż należy
z satysfakcją stwierdzić, że coraz częściej zdarzają się przypadki remontowania lub
modernizowania nawierzchni dróg, którymi te trasy prowadzą. Stosunkowo dobrą nawierzchnię
ma krótka trasa okrężna nr 561 w Gminie Niegowa.
Często zdarzają się sytuacje uciążliwe dla rowerzystów. W terenach zabudowanych trasy
rowerowe prowadzą chodnikami, na których nie dopuszczono ruchu rowerowego, przekraczają
jezdnie ulic na przejściach dla pieszych lub w miejscach, gdzie oznakowanie jezdni zabrania jej
przekraczania; a poza zabudowaniami prowadzą drogami gruntowymi uniemożliwiającymi jazdę
z powodu poprzecznych rowów, dużych dziur, błota lub grubej warstwy piasku. Czysty
surrealizm to trasa rowerowa nr 103 w Katowicach – 15 m schodów w pionie, do tego kilka
miejsc, gdzie trzeba prowadzić rower. Poprzedni burmistrz Czeladzi kazał otrzymaną koncepcję
zmodyfikować i skierować trasy rowerowe na wszystkie możliwe schody, aby wyremontować je
z pieniędzy unijnych przeznaczonych na turystykę rowerową. Droga dla rowerów w Sławkowie
prowadzi przez teren boiska zamykanego na kłódkę w czasie imprez sportowych.
Katowice –
uciążliwe schody
na trasie
rowerowej
nr 103.
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U góry i po środku:
Czeladź – możliwość objazdu schodów przed
przebudową i jej brak po przebudowie.
(zdjęcie u góry pochodzi ze strony
http://www.mojaczeladz.nazwa.pl/,
autor Virgo)
Po lewej:
Tychy – niezgodnie z koncepcją wszystkie
trasy rowerowe zostały skierowane na schody.
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Sławków – zamknięta brama stadionu na drodze dla rowerów.
Szacuję, że na koniec 2011 r. w woj. śląskim znajdowało się około 4000 km tras
rowerowych, różnie oznakowanych i prowadzących drogami o bardzo zróżnicowanych
parametrach technicznych, omówionych kolejno poniżej.
Rodzaje oznakowania tras rowerowych w woj. śląskim
1) Część tras została oznakowana zgodnie ze standardami promowanymi przez
PTTK. Trasy takie oznakowano w okolicach Katowic, Parku Śląskiego, Mysłowic, Bierunia,
Pszczyny, Bielska-Białej, Milówki, Cieszyna, Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Raciborza,
Gliwic, Bytomia, Myszkowa i Częstochowy.
Ważniejsze znaki stosowane przez PTTK (wymiary 200 x 200 mm)

Kolejno znaki tras krajowych: podstawowy (za skrzyżowaniami),
początku (i końca) trasy, zmiany kierunku (przed zakrętami)

Znak podstawowy trasy
międzynarodowej

Niektóre z nich już w momencie ich powstania nie spełniały wszystkich standardów.
Karpacki Szlak Rowerowy został nieprawidłowo oznakowany w kolorze czerwonym,
przeplatając się z dwoma innymi ważnymi trasami w tym samym kolorze – trasą nr 1 Katowice –
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Bielsko-Biała – przełęcz Glinka oraz trasą nr 24 wokół Ziemi Cieszyńskiej. Czerwony kolor
lokalnej trasy nr 559 Myszków – Morsko koliduje z Jurajskim Rowerowym Szlakiem Orlich
Gniazd – trasą nr 25. Nieprawidłowo oznakowaną trasę w formie pętli z odnogą stwierdzono też
w Gminie Milówka.
Zgodnie ze standardami PTTK został oznakowany śląski odcinek międzynarodowej
trasy R4, nawiązującej do koncepcji sieci tras EuroVelo Europejskiej Federacji Cyklistów,
jednakże nie posiadający audytu tej organizacji.
Trasy rowerowe zgodne ze standardami PTTK znajdują się w woj. opolskim, graniczącym
z woj. śląskim, m.in. w powiatach strzeleckim i oleskim (około 500 km).
2) Wiele szlaków oznakowanych jest jedynie z częściowym wykorzystaniem systemu
PTTK, niezgodnie z instrukcją znakowania szlaków. Trasy takie oznakowano w okolicach
Katowic, Mikołowa, Tychów, Żywca, Raciborza, Gliwic, Zabrza, Lublińca, Czeladzi, Zawiercia,
Myszkowa i Częstochowy.
W Tychach i Lublińcu wykorzystano standardowe znaki w pięciu kolorach, ale wykonano
je zbyt rzadko, a do tego nieprawidłowo oznakowano skrzyżowania tras, nie wyposażając całej
sieci w tablice informacyjne. Wszystko to znacznie utrudnia orientację w terenie.
Gminy powiatu mikołowskiego i Czeladź wykonały zupełnie niestandardowe sieci tras.
W obu przypadkach sieci te są rozbieżne z koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych.
W powiecie mikołowskim kolory tras nie pasują do tras wykonanych w jego otoczeniu, ponadto
oznakowanie jest bardzo rzadkie, zastosowano niestandardowe niskie plastykowo-betonowe
słupki z niestandardowymi znakami z tworzywa sztucznego, niezgodnie z przepisami
dotyczącymi warunków technicznych dla znaków drogowych. Oznakowanie to zostało bardzo
szybko zdewastowane przez chuliganów. W Czeladzi – oprócz wspomnianych już wcześniej
schodów – trasy mają liczne odgałęzieni w tym samym kolorze, a znaki zostały umieszczone na
betonowych słupkach centralnie na skrzyżowaniach, bez żadnych drogowskazów. Audyt w
terenie ujawnił, że na tablicach informacyjnych niektóre trasy mają zupełnie inny przebieg i inne
kolory znaków, niż w terenie. Wszystko to powoduje, że oznakowanie to jest w powiecie
mikołowskim mało przydatne, a w Czeladzi zupełnie bezużyteczne.

Po lewej – Tychy. Po środku i po prawej – Czeladź. Nieprawidłowe oznakowanie.
Znaki „zastępujące” drogowskazy na skrzyżowaniach tras rowerowych.
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Czeladź – nieprawidłowa plątanina szlaków czerwonych i żółtych.

Gmina Orzesze w powiecie mikołowskim – po lewej nieuszkodzony niestandardowy znak trasy
rowerowej, po środku znaki uszkodzone, a po prawej pozostałości po oderwanych znakach.
(Zdjęcia pochodzą ze strony http://pnbn.wordpress.com/gilotyna/)
W pozostałych przypadkach wszystkie szlaki zostały oznakowane w kolorze czarnym,
co znacznie utrudnia orientację na skrzyżowaniach tych szlaków. Z uwagi na brak konserwacji
większość tych tras już zanikła w terenie. Tylko w Dąbrowie Górniczej oznakowanie jest
konserwowane oraz wyposażone w dużą ilość drogowskazów i tablic informacyjnych. Dla
odmiany Gmina Wieprz-Radziechowy oznakowała kilka lokalnych tras w kolorze czerwonym.
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Niektóre trasy w rejonie Żywca prowadzą w wielu przypadkach po stromych górskich
drogach, zupełnie nieprzygotowanych do poruszania się jakimkolwiek rowerem, nawet górskim.
Gmina Niegowa –
nieprawidłowe
wzory znaków.

Oznakowanie wszystkich tras w kolorze czarnym jest wynikiem działalności komercyjnej
trudnego do zlokalizowania Śląskiego Towarzystwa Cyklistów i związanej z nim firmy
AB Rowery. Ostatnio ta sama firma w Gminie Niegowa podmieniła prawidłowo zaprojektowane
znaki na nieprawidłowe, przy zupełnym braku zainteresowania ze strony Gminy.
Przykładem niewłaściwego prowadzenia w terenie jest Zabrzański Szlak Rowerowy,
z przebiegiem kolidującym z realizacją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych, z wieloma odcinkami
nieprzygotowanymi do jazdy rowerem, niekiedy wręcz niebezpiecznymi, z niestandardowym
zbyt rzadkim oznakowaniem tylko w jednym kierunku. Audyt w terenie ujawnił, że na tablicach
informacyjnych trasa ma miejscami inny przebieg, niż w terenie i na mapach wydanych przez
Urząd Miejski.

Zabrze – szlak poprowadzony niebezpiecznie po torowisku.
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Zabrze – niestandardowe znaki na Zabrzańskim Szlaku Rowerowym.
3) Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej rozpowszechniony był archaiczny sposób
oznakowania, wprowadzony niegdyś przez PTTK, wycofany kilkanaście lat temu
po porozumieniu PTTK z Ministerstwem Transportu. Szlaki tego typu występują też w rejonie
Lublińca i Kłobucka, zostały wykonane bez obowiązujących uzgodnień prawdopodobnie przez
osoby przeszkolone przez PTTK. Oznakowanie tych szlaków jest stopniowo zamieniane
na standardowe, co powoduje kolizje z innymi trasami, nowszymi i od razu oznakowanymi
standardowo.
Oznakowanie tras
lokalnych na Wyżynie
KrakowskoCzęstochowskiej
(wymiary 120 x 120 mm)
4) Kilka ważnych szlaków dalekobieżnych zostało wykonanych przy użyciu
niestandardowych znaków, jedynie bazujących na standardach wypracowanych przez
PTTK.
Przez woj. śląskie przebiegają Zielone Szlaki Greenways łączące Kraków z Wiedniem,
powstałe pod egidą Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie, z niestandardowym
oznakowaniem - na znakach zamiast numeru zastosowano logo trasy, chociaż program
Europejskiej Federacji Greenways zaleca stosowanie miejscowych standardów oznakowania,
stąd propozycja, aby podczas konserwacji trasy wykonać poprawne oznakowanie, jak na
powyższych rysunkach. Trasy Greenways pokrywają się w znacznej części ze śląskim odcinkiem
międzynarodowej trasy R-4 i innych tras Śląskiej Sieci Tras Rowerowych.
Od 2006 r. powstawała w woj. śląskim odrębna sieć tras rowerowych zwana niezbyt ściśle
Wiślaną Trasą Rowerową, przy której oznakowaniu logo trasy zastąpiło na znakach rower,
a wszystkie trasy zostały oznakowane w kolorze niebieskim. Trasy tej sieci na wielu odcinkach
pokrywają się z prawidłowo oznakowanymi innymi trasami i trasami Greenways. Zgodnie
z koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych Wiślana Tras Rowerowa powinna być wykonana
jako trasa nr 14 oznakowana standardowo w kolorze niebieskim, a dla bocznych tras
wystarczające byłoby standardowe oznakowanie tras lokalnych.
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NIEPRAWIDŁOWO

PRAWIDŁOWO

Obecnie
znak
R-2
został
nieprawidłowo zmodyfikowany
przez zamianę numeru trasy na
logo trasy tematycznej.
Prawidłowo pod ważniejszymi
znakami R-2 i R-1 tras
rowerowych
powinno
być
umieszczane
logo
trasy
tematycznej.
Obecnie
znak
R-1
został
nieprawidłowo zmodyfikowany
przez zamianę roweru na logo
trasy tematycznej.
Prawidłowo pod ważniejszymi
znakami R-1 tras rowerowych
powinno być umieszczane logo
trasy tematycznej.

Ustroń – bałaganiarskie umieszczanie znaków i drogowskazów, odrębnie dla każdego ze
szlaków.
5) Na uwagę zasługuje system oznakowania tras górskich zastosowany w Szczyrku,
gdzie zastosowano kolorowe kropki na białym tle, nawiązujące do oznakowań stosowanych
w niektórych landach w Niemczech.
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Ustroń –
bałaganiarskie
umieszczanie
drogowskazów i tablic
informacyjnych,
odrębnie dla każdego
ze szlaków.

Podsumowanie
Warto zwrócić uwagę, że są województwa, w których udało się wprowadzić jednolite
oznakowanie tras rowerowych, np. woj. zachodniopomorskie, co ułatwia korzystanie z tych
tras i w efekcie przyciąga rowerzystów. Jednolity system tras rowerowych istnieje
m.in. w woj. wielkopolskim, co ułatwia ich promowanie i poszerzanie oferty turystycznej przez
samorządy znajdujące się przy tych trasach. System ten został nominowany w 2012 r. do finału
konkursu na najlepszy produkt turystyczny Polskie Organizacji Turystycznej.
Według posiadanego rozeznania większość gmin i starostw nie posiada kompleksowych
koncepcji sieci tras rowerowych, uwzględniających wszystkie rodzaje ruchu rowerowego.
Niektóre samorządy koncentrują się wyłącznie na funkcji komunikacyjnej tras rowerowych,
ograniczając się do planowania tych tras wyłącznie przy głównych drogach samochodowych,
tak jak Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, a niektóre inne tylko na funkcji lokalnej
rekreacji rowerowej na terenach zielonych, jak np. Sosnowiec. Realizacja wykonanych
koncepcji jest często niemożliwa z powodu braku spójnego systemu uzgodnień
dokumentacji wewnątrz samorządów i wdrażania inwestycji nie uwzględniających tych
koncepcji. Z drobnymi wyjątkami praktycznie tylko samorządy i organizacje współpracujące
ze Śląskim Klubem Znakarzy Tras Turystycznych PTTK posiadają koncepcję jednolitego
oznakowania tras rowerowych.
Jak dotąd Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych PTTK jest jedyną organizacją,
której znany jest stan istniejących tras rowerowych, potrzeby w zakresie rozbudowy ich
sieci, a także problematyka koordynacji, audytów i upowszechniania informacji o tych
trasach.
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Wnioski
Wszystkie planowane trasy rowerowe powinny być oznakowane zgodnie ze
standardami zaproponowanymi przez PTTK ujętymi w opracowanej przez Śląski Klub
Znakarzy Tras Turystycznych PTTK „Praktycznej instrukcji znakowania szlaków rowerowych”,
dostępnej na stronie http://www.kztt.org.pl/010.html, a także zgodnie z opracowanym
schematem
planowanych
tras
Śląskiej
Sieci
Tras
Rowerowych
http://www.kztt.org.pl/akceptuje.html. Zdaniem Klubu Znakarzy w pierwszej kolejności
powinny być realizowane główne trasy tej sieci, ażeby zapewnić turystom możliwość sprawnego
poruszania się pomiędzy miastami. Należy wziąć pod uwagę, że standardy znakowania tras
rowerowych PTTK są najbardziej rozpowszechnionymi standardami w Polsce i w woj. śląskim.
Wykonane dotychczas fragmenty Śląskiej Sieci Tras Rowerowych są jedynymi zapewniającymi
prawidłowy kierunek rozwoju tego typu tras w woj. śląskim.
Istniejące trasy rowerowe powinny być zmodernizowane w zakresie oznakowania
i uzyskać jednolite standardowe oznakowanie, co z jednej strony ułatwi ich promocję, a z drugiej
ułatwi poruszanie się tymi trasami przez rowerzystów.
Dla zapewnienia jednolitego poziomu oznakowania powinna być zapewniona
odpowiednia koordynacja polegająca na opracowaniu docelowej sieci tras rowerowych
i dokonaniu wyboru tras przeznaczonych obecnie do realizacji. Koordynacja powinna dotyczyć
wszystkich relacji pomiędzy gminami i powiatami, również tych, które graniczą z woj. śląskim.
Niezależnie od tego wskazane jest zapewnienie przeprowadzania audytów
wykonywanych prac przy trasach rowerowych pod kątem ich zgodności z przyjętymi
standardami i tzw. dobrą praktyką inżynierską na etapach planowania (koncepcji), projektowania
technicznego i wykonawstwa. W każdym zespole audytorów powinna znajdować się
doświadczona osoba, znająca zarówno problematykę znakowania, jak i budowy dróg
rowerowych.
Ważnym elementem działalności jest prawidłowe promowanie istniejących tras
rowerowych, jednakże promowane powinny być tylko te trasy, które można uznać za markowy
produkt turystyczny: posiadają dobre oznakowanie, dobrą nawierzchnie i są prowadzone
w sposób bezpieczny. Najprostsze sposoby promowania, to wydawanie aktualnych map,
folderów i przewodników oraz prowadzenie strony internetowej o trasach rowerowych
województwa, po uprzednim sprawdzeniu promowanych tras pod względem ich aktualnej
przydatności.
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