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RAPORT Z BADAŃ

Wrocław – kwiecień 2021

Badanie Dolny Śląsk Rowerem

Słowo wstępu
Ostatni rok pokazał nam wszystkim jak wiele mamy do odkrycia w naszej najbliższej okolicy. Wyniki
ostatniego badania „Dolnośląskie Zachwyty 2020” wyraźnie pokazują, że turyści poszukują atrakcji
położonych blisko domu i na łonie przyrody. Turystyka rowerowa doskonale wpisuje się w te potrzeby,
dlatego wspólnie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną przeprowadziliśmy badanie, które pozwoliło
nam scharakteryzować turystę rowerowego odwiedzającego nasz region, ale też uzyskać informacje
o źródłach inspiracji, ulubionych trasach, a także opinię na temat dolnośląskiej infrastruktury rowerowej
oraz prowadzonych działań i komunikacji na rzecz propagowania turystyki rowerowej.
Kto korzysta z infrastruktury rowerowej na Dolnym Śląsku i jak ją ocenia? Co jest zaletą, a czego brakuje?
To właśnie m.in. o to zapytaliśmy o to rowerzystów w badaniu internetowym „Dolny Śląsk rowerem”
trwającym od 9. do 25. marca 2021 roku.
Wartością dodaną badania jest także zebranie opinii na temat tras rowerowych promowanych przez
produkt turystyczny „Dolny Śląsk rowerem”. Aktualnie znajduje się na nim ponad 160 tras rowerowych
na Dolnym Śląsku, lista jest wciąż rozszerzana i aktualizowana. Dzięki odpowiedziom Internautów, którzy
odpowiedzieli na ankietę, wybraliśmy TOP10 tras rowerowych na Dolnym Śląsku.
Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem wyników.
Magdalena Piotrowicz-Zbieraj
autorka badań
oraz autorka bloga o podróżach i turystyce zbierajsie.pl
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INFORMACJE O BADANIU


Cel badania:
1) Poznanie internetowego profilu turysty rowerowego na Dolnym Śląsku jego preferencji,
oczekiwań oraz stylu wycieczek.
2) Zebranie opinii na temat infrastruktury rowerowej oraz promocji turystyki rowerowej na
Dolnym Śląsku.
3) Wybranie najciekawszych szlaków rowerowych na Dolnym Śląsku oraz ich promocja.
4) Promocja aplikacji, strony oraz kanałów social media związanych z „Dolny Śląsk rowerem”.



Termin badania: 9-25.03.2021 roku.



Próba: w badaniu wzięło udział 475 rowerzystów. Próba nie jest reprezentatywna dla wszystkich
turystów rowerowych odwiedzających Dolny Śląsk. Stanowi jednak próbę Internautów
zainteresowanych turystyką rowerową na Dolnym Śląsku. Ich opinie mogą pozwolić wyciągnąć
wnioski na temat działań podejmowanych w Internecie w celu promocji produktów turystyki
rowerowej na Dolnym Śląsku.



Dobór próby: informacje o badaniu pojawiły się na profilach organizatorów (Dolnośląską
Organizacji Turystycznej, Dolny Śląsk Travel oraz blogu Zbieraj się), na oficjalnym profilu Dolnego
Śląska (Dolny Śląsk), profilach miast, organizacji i firm zajmujących się turystyką rowerową,
a także licznych grupach w social mediach dotyczących turystyki stricte na Dolnym Śląsku oraz

w całej Polsce, a przede wszystkim na grupach i forach związanych z jazdą na rowerze oraz
turystyki rowerowej. Lista grup i profili została zamieszczona na końcu raportu.


Technika: wywiady internetowe wspomagane komputerowo (CAWI).



Konkurs: równolegle do badania został zorganizowany konkurs. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni
w dniu publikacji raportu na stronach dot.org.pl oraz zbierajsie.pl
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AUTORZY I ORGANIZATORZY INTERNETOWEGO BADANIA TURYSTÓW
Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Utworzona w 2000 r. Dolnośląska Organizacja
Turystyczna jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad
150 podmiotów działających w branży turystycznej.
Nadrzędnym celem, przyświecającym organizacji od
momentu powstania, jest ogniskowanie działań
podmiotów prywatnych, jak i publicznych, we
wspólnym
wysiłku
na
rzecz
wzmacniania
konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej.
Obecnie DOT stara się przygotować dla Dolnego Śląska
strategię nie tylko szybkiego wychodzenia regionalnej
branży turystycznej z wywołanego pandemią kryzysu,
ale także zdecydowanego podniesienia jej
konkurencyjności. Aby strategia ta odniosła sukces,
należy oprzeć ją na jak najrzetelniejszych i
kompleksowych badaniach preferencji turystów,
stopnia rozpoznawalności regionu i jego atrakcji w
skali międzynarodowej oraz obecnych i przyszłych
Paweł Wybierała, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
Dolny Śląsk jest liderem turystyki rowerowej w Polsce. Obecnie trwają prace nad Dolnośląską
Autostradą Rowerową, która może nas tylko na tej silnej pozycji umocnić. Wciąż staramy
się dostosowywać do oczekiwań rowerzystów, dlatego zdecydowaliśmy się zapytać
ich o opinię. Wszelkie uwagi są dla nas cenne i pozwalają udoskonalić naszą ofertę
aktywnego spędzania czasu w regionie. Przy okazji badania zobaczyliśmy także, które
dolnośląskie trasy rowerowe podobają się najbardziej.
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PARTNERZY BADANIA I SPONSORZY NAGRÓD
Partnerami badania oraz sponsorami nagród w konkursie „Najlepsza trasa Dolny Śląsk rowerem” zostali:
GMINA BARDO
Bardo – Miasto Cudów to chętnie odwiedzane przez
turystów, pielgrzymów i rowerzystów miasteczko na
Dolnym Śląsku. Zachwyca położeniem w Górach Bardzkich
nad Malowniczym Przełomem Bardzkim. W pobliżu
znajduje się wiele tras rowerowych typu „singletrack”, MTB.
W regionie znajduje się wiele miejsc noclegowych oraz
gastronomicznych, które pozwalają na odpoczynek w
kontakcie naturą z dala od zgiełku i wielkich aglomeracji.
AGROTURYSTYKA AKSAMIT Z WILKANOWA
Gospodarstwo Agroturystyczne AKSAMIT AGRO położone
jest we wsi Wilkanów (414 m n.p.m.) w gminie Bystrzyca
Kłodzka. Budynek z 1913 roku przeszedł kapitalny remont
i oferuje atrakcyjne pobyty dla wszystkich turystów. Mocną
stroną Aksamitu są magiczne widoki, bliskość atrakcji
turystycznych i przede wszystkim wspaniałe trasy rowerowe
i piesze.
DWÓR ELIZY W DŁUGOPOLI-ZDRÓJ
Trzygwiazdkowy hotel spa położony w Długopolu-Zdroju.
Stanowi doskonałą bazę wypadową do pieszych
i rowerowych wypraw po Ziemi Kłodzkiej. Oferuje szeroką
gamę usług: Centrum Profesjonalnej Odnowy Biologicznej
i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych (Centrum SPA,
Centrum Kosmetyczne, Centrum Rehabilitacyjne), basen,
sauny, restaurację.
PM BIKE EXPERT – GLACENSIS FLOW TRIP
Singletrack Glacensis to ponad 200 km górskich szlaków
rowerowych, które poprowadzone są w okolicach całej
Kotliny Kłodzkiej. Inicjatywa Singletrack Glacensis pojawiła
się z myślą rozwoju i popularyzacji kolarstwa górskiego. PM
Bike Expert oferuje wycieczki zorganizowane GLacensis
Flow Trip.
EXTRAWHELL
Extrawheel
to polski
producent
jednokołowych przyczepek oraz sakw
rowerowych umożliwiających realizacje
krótkich i długich wypraw rowerowych.
Przyczepki rowerowe Extrawheel są
objęte 5-letnią gwarancją. Przyczepki, jak i sakwy od 16 lat są testowane zarówno
przez długodystansowych podróżników, jak i weekendowych amatorów turystyki rowerowej.
Z pewnością są to produkty, które przydadzą się podczas dłuższych wyjazdów rowerowych po Dolnym
Śląsku.
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GŁÓWNE WNIOSKI, SKRÓT RAPORTU Z BADAŃ
1. Internauci spośród 170 tras rowerowych znajdujących się na stronie rowerem.info wybrali 108
najciekawszych tras. Tak duża rozbieżność w wyborach świadczy o ogromnej różnorodności oraz
konkurencyjności tras rowerowych na Dolnym Śląsku.
2. Najczęściej polecaną trasą rowerową na Dolnym Śląsku okazała się 104-kilometrowa Rowerowa
Obwodnica Jeleniej Góry (DOT018). Zaledwie jednym głosem różnicy na drugim miejscu znalazł
się 138-kilometrowy szlak pomarańczowy w Dolinie Baryczy (DOT054). Podium zamknął Szlak
wokół Parku Narodowego Gór Stołowych, mierzący 126 km i wiodący na terenie Polski i Czech
Więcej na temat powyższych punktów znajdą Państwo w rozdziale 1. Top 10 najlepszych tras rowerowych
na Dolnym Śląsku, a pełną listę polecanych tras na końcu raportu (załącznik 1).
3. Najczęściej reprezentowanymi grupami w badaniu byli mężczyźni (71%) od 25. do 44. roku życia
(70%) mieszkający na terenie Dolnego Śląska (67%).
4. Na ankietę w zdecydowanej większości odpowiedziały osoby jeżdżące na rowerach regularnie
i dość często. 48% rowerzystów jeździ na rowerze codziennie lub kilka razy w tygodniu, kolejne
47% kilka razy w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz na tydzień.
5. 94% osób, które wzięły udział w badaniu jeździ na rowerze w celach turystycznych. 85%
respondentów jeździ na wycieczki rowerowe od conajmniej trzech lat.
6. Najczęściej wybieranymi trasami są trasy mierzące od 30 do 70 km – 50,3%. Rzadziej wybierane
są trasy od 10 do 30 km – 30%. Wraz ze stażem wycieczek rowerowych, wzrasta
zainteresowanie dłuższymi wycieczkami.
7. 70% respondentów jeździ na samotne wycieczki rowerowe. Zdecydowanie rzadziej robią tak
kobiety – 48% vs. 79%.
8. Udział rodzin wśród turystów rowerowych na Dolnym Śląsku jest zdecydowanie mniejszy niż
wśród turystów w ogóle. Stanowią oni zaledwie 35% respondentów i są to zazwyczaj osoby
z dziećmi na własnych rowerach – 84% wszystkich rodzin.
9. Wycieczki rowerowe poza miejscem zamieszkania nie są problemem dla 87% respondentów.
Zdecydowanie częściej środkiem transportu jest samochód – 68% niż pociąg – 38%,
którystanowi pewne ograniczenie, o czym wspomniano wśród powodów nie odwiedzania
Dolnego Śląska rowerem. Jedynie 14% respondentów korzysta z wypożyczalni rowerów na
miejscu.
Zobacz. Rozwinięcie powyższych punktów w rozdziale 2. Kto wziął udział w badaniu Dolny Śląsk
rowerem?
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10. 20% respondentów nie była nigdy na wycieczce rowerowej na Dolnym Śląsku.
11. Ponad połowa respondentów (63%) jeździ na wycieczki rowerowe po Dolnym Śląsku raz na
miesiąc lub częściej. Dolnoślązacy jeżdżą na wycieczki po województwie częściej – 78% vs 15%.
12. Respondenci odbyli w 2020 roku łącznie 9881 wycieczek rowerowych po Dolnym Śląsku co daje
średnio 26 wycieczek w ciągu roku na osobę. Porównując tą rowerową średnią ze średnią liczbą
wycieczek po Dolnym Śląsku, którą uzyskaliśmy w Internetowym Badaniu Turystów na Dolnym
Śląsku w 2020 roku, można wysnuć wniosek, że turyści rowerowi podróżują po Dolnym Śląsku
z większą częstotliwością.
13. Najpopularniejsze były wyjazdy jednodniowe. Stanowiły one 85% wszystkich wycieczek po
Dolnym Śląsku. Na jednodniowe wyjazdy w celach turystycznych zdecydowało się 93%
rowerzystów. Odpowiednio: 98% w przypadku mieszkających na terenie tego województwa
oraz 79% wśród mieszkańców innych województw.
14. Wyjazdy weekendowe były popularne w przypadku połowy respondentów. Średnio w ubiegłym
roku rowerzyści odbyli 2,3 takie wycieczki po Dolnym Śląsku. Weekendowe wypady cieszyły się
większą popularnością wśród turystów spoza Dolnego Śląska – 70% vs. 43%, ale Dolnoślązacy
robili to nieco częściej.
15. Na dłuższe wyjazdy urlopowe, trwające powyżej 7 noclegów, na Dolnym Śląsku w 2020 roku
zdecydowało się 43% turystów. Średnio odbyli oni 1,6 wycieczek rowerowych po Dolnym Śląsku.
Zobacz. Rozwinięcie powyższych punktów w rozdziale 3. Jak popularna jest turystyka rowerowa na Dolnym
Śląsku wśród rowerzystów?
16. Głównymi powodami nie jeżdżenia na wycieczki rowerowe po Dolnym Śląsku było miejsce
zamieszkania, brak czasu, potrzeba innego sprzętu, a także trudności komunikacyjne. 41%
wskazało, że chciałoby jechać na wycieczkę rowerową po Dolnym Śląsku, ale nie wie jak się za
to zabrać.
Zobacz. Rozwinięcie powyższego punktu w 4. Dlaczego nie jeżdżą po Dolnym Śląsku?
17. Według respondentów infrastruktura rowerowa na Dolnym Śląsku zasługuje na ocenę
dostateczny plus/ dobry minus (3,85 na 6 stopniowej skali). Najwyżej, bo na ocenę dobry plus –
4,6 – oceniono „Zróżnicowanie tras rowerowych na Dolnym Śląsku”. Ocenę dobrą uzyskała
także „liczba tras rowerowych na Dolnym Śląsku” oraz „jakość tras rowerowych (nawierzchnia)”.
Najniższą ocenę, ale wciąż na poziomie dostatecznym - 3,2 - oceniono „Komunikacj publiczna
sprzyjająca rowerzystom na Dolnym Śląsku.”
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Zobacz. Rozwinięcie powyższego punktu w 5. Jak oceniana jest infrastruktura rowerowa na Dolnym
Śląsku?
18. Do planowania wycieczek rowerowych respondenci najczęściej korzystają z tras opisanych
w Internecie (blogi, portale) – 73%, aplikacji internetowych – 68,4% oraz rekomendacji
znajomych – 52%. Rzadziej wybierane są papierowe mapy i przewodniki - 44%. Jednak to
właśnie na te ostatnie bardzo często wskazywano wśród rzeczy, jakich brakuje w promocji
turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku.
Zobacz. Rozwinięcie powyższego punktu w 6. Co pomaga w planowaniu wycieczek po Dolnym Śląsku?
19. 61% osób, które wzięły udział w badaniu planuje dłuższy wyjazd rowerowy po Dolnym Śląsku
w 2021 roku.
20. 44,7% respondentów chętnie wzięłoby udział w zorganizowanej wycieczce rowerowej do
interesującego miejsca na Dolnym Śląsku, gdyby trafiła na ciekawą ofertę. Atutami takiej oferty
jest głównie pomoc w logistyce, towarzystwo oraz możliwość dowiedzenia się czegoś więcej niż
w przewodniku.
Zobacz. Rozwinięcie powyższego punktu w 7. Jakie rowerowe plany na przyszłość mają rowerzyści?
21. Świadomość spontaniczna marki rowerem.info/Dolny Śląsk rowerem wśród rowerzystów –
internautów jako źródła inspiracji do wycieczek rowerowych po Dolnym Śląsku wynosi – 11%,
świadomość wspomagana – 61%. Najwięcej osób zna produkt na facebooku – 52,1%, niemal
2 pp. mniej na stronie internetowej – 50,3%. 23% zadeklarowało posiadanie aplikacji, a jedynie
7% potwierdziło znajomość konta na Instagramie.
22. Respondentom podoba się projekt „Dolny Śląsk Rowerem”. Średnia ocena poszczególnych
funkcjonalności to 5,5 w sześciostopniowej skali. Najwyżej oceniony został pomysł 5,9, a najniżej
możliwość zainstalowania aplikacji na telefonie z systemem Android – 5,4 – z pewnością
wpłynęły na to głosy użytkowników telefonów z system IOS. 40% respondentów wniosło uwagi
i swoje pomysły na udoskonalenie produktu.
Zobacz. Rozwinięcie powyższego punktu w 8. Jak oceniany jest produkt Dolny Śląsk Rowerem?
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1.

TOP 10 NAJLEPSZYCH ROWEROWYCH TRAS NA DOLNYM ŚLĄSKU

Pierwsza część raportu stanowi prezentację najciekawszych tras rowerowych na Dolnym Śląsku, które
można znaleźć na stronie Dolny Śląsk rowerem - rowerem.info.
Lista powstała na podstawie odpowiedzi rowerzystów, którzy wzięli udział w badaniu i odpowiedzieli na
pytanie konkursowe. Każdy z respondentów mógł wskazać jedną trasę na Dolnym Śląsku, a także musiał
uzasadnić swój wybór.

K1. Podaj numer trasy (na stronie rowerem.info znajduje się mapa ponad 160 tras
rowerowych na Dolnym Śląsku, kliknij na jedną z nich, zobacz numer trasy i opis, a
następnie wybierz numer najlepszej według Ciebie trasy z podanej listy)
K2. Dlaczego właśnie ta trasa jest najlepszą trasą na Dolnym Śląsku? Zachęć innego
turystę rowerowego w max 10 zdaniach, by ją przejechał! (pytanie konkursowe)
Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Internauci wybrali 108 tras spośród ponad 160 tras, które
aktualnie znajdują się na stronie. 60 tras uzyskało więcej niż jedno polecenie. Stanowi to potwierdzenie
ogromnej różnorodności i konkurencyjność tras rowerowych na Dolnym Śląsku.

10 tras, które uzyskały najwięcej poleceń:
DOT018. Rowerowa Obwodnica Jeleniej Góry
DOT054. Dolina Baryczy, szlak pomarańczowy
DOT158. Wokół PNGS
DOT098. Glacensis Singletrack Międzygórze
DOT019. Janowice Wielkie, pętla rudawska żółta
DOT003. Bolesławiec – Kliczków
DOT009. Lwówek Śląski, czerwona pętla wokół powiatu
DOT027. Po Wygasłych Wulkanach, szlak czerwony
DOT070. Szlak Odry (cz. I)
DOT086. Glacensis Singletrack Łaszczowa
WIESŁAW JUREWICZ – WSPÓŁPRACOWNIK DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ , KTÓRY
ZWERYFIKOWAŁ NA ROWERZE WSZYSTKIE TRASY WPROWADZONE NA ROWEREM . INFO , AUTOR OPISÓW NA
ZDJĘĆ NA STRONIE I W APLIKACJI

„Najbardziej cieszy równomierne rozłożenie czołowej 10-ki na mapie Dolnego Śląska. Jest tam
pięć solidnych tematów podgórskich, trzy perły nizinne oraz dwa singletracki. Potwierdza to
tezę, że nasze województwo ma wybitne warunki do uprawiania turystyki rowerowej i wszędzie
znajdziemy znakomite trasy. Internauci w większości wybrali pętle wymagające, długie i bardzo
urozmaicone. Takie, których pokonanie na długo zostanie w pamięci.”

Na kolejnych stronach prezentujemy najciekawsze trasy wybrane przez Internautów. Szczegółowy opis
tej trasy, a także wszystkich znajdujących się w tym raporcie wraz ze zdjęciami i mapą w formie gpx.
znajduje się na stronie rowerem.info
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MIEJSCE 1. DOT018. ROWEROWA OBWODNICA JELENIEJ GÓRY
Rowerowa Obwodnica Jeleniej Góry to
jedna z najdłuższych oznakowanych pętli
na Dolnym Śląsku. Trasa zachwyca
imponującymi widokami oraz ogromną
różnorodnością. Obwodnica Jeleniej Góry
prowadzi przez cztery pasma górskie
okalające Kotlinę Jeleniogórską: Góry
Kaczawskie, Pogórze i Góry Izerskie,
Karkonosze oraz Rudawy Janowickie.
trasa: powyżej 70 km
przewyższenia: 1800 m
drogi: gruntowe i asfaltowe
piaszczyste: mało
rower: każdy
oznakowanie: dobre
długość trasy: 103.80km
dojazd do trasy komunikacją zbiorową:
możliwy dojazd PKP do 4 stacji położonych
na pętli: Janowice Wielkie, Piechowice,
Stara Kamienica

Dlaczego to właśnie Rowerowa Obwodnica Jeleniej Góry jest najlepszą trasą na Dolnym Śląsku?
- Dla tych, co kochają wyczyn w przejechanych kilometrach wygrywa długość- 104 km. Dla tych, co
kochają zróżnicowanie terenu - jest i szutr, i las i asfalt. Dla tych, co kochają zróżnicowanie widoków,
to jest plejada wzgórz, pogórz, kotlin, zamków, pałaców. Dla tych, co chcą zobaczyć coś starego
i nowego w wioskach, miasteczkach, miastach - tak zaskoczy a i zasmuci może infrastruktura
zabudowy. Jeżeli do tego wszystkiego doda się cudowna pogoda, to pewne jest, że będziesz tu wracał
rowerzysto. Jeżeli znudzi się wycieczka krajoznawcza, to gdzieniegdzie są świetne trasy single track
...a tam można naprawdę odkryć lub odświeżyć świetne techniki mtb. Szczerze polecam i dla singli jak
i dla rodzin - trasa warta grzechu – Betine
- Niewątpliwie najpiękniejsza kotlina w Polsce, otoczona z każdej strony niezwykle ciekawymi górami
jest według mnie idealnym miejscem na piękną, widokową wycieczkę rowerową. Jazda wąskimi,
polnymi drogami, często po nowym, równym asfalcie wokół całej kotliny zapewnia widoki na każdą
stronę kotliny, ze wszystkimi jej atrakcjami. Widok na Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, Góry
Izerskie a w końcu piękna panorama całych Karkonoszy zapiera dech w piersiach. Nie tylko mnogość
atrakcji przyrodniczych, ale też niezliczone zabytki architektury w Krainie Ogrodów i Pałaców
urozmaicają na każdym kroku wspaniałą wycieczkę, na którą bez problemu można dojechać
z Wrocławia korzystając z bardzo częstych dojazdów pociągami Kolei Dolnośląskich w te rejon - Adam
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MIEJSCE 2. DOT054. DOLINA BARYCZY, SZLAK POMARAŃCZOWY
Długodystansowa trasa biegnąca Doliną
Baryczy ma 143 km, prowadzi przez
najpiękniejsze zakątki północnej części
województwa dolnośląskiego. Droga
przebiega przez takie miejscowości jak
Milicz, Żmigród oraz Głogów. Po drodze
można podziwiać wielkie kompleksy
Stawów Milickich, a w Żmigrodzie –
Zamek.
Trasa: powyżej 70 km
przewyższenia: 800 m
drogi: gruntowe, asfaltowe
piaszczyste: mało
rower: każdy
oznakowanie: bardzo
dobre
długość
trasy: 137.66km
dojazd do trasy
komunikacją zbiorową:

Dlaczego to właśnie szlak pomarańczowy w Dolinie Baryczy jest najlepszą trasą na Dolnym Śląsku?
- W mojej opinii ta trasa łączy w sobie to, co najlepsze w turystyce rowerowej - możliwość poznania
regionu, jego burzliwej historii, licznych zabytków i ciekawych miejsc takich jak Milicz z kolorowym
szlakiem karpia czy pałacem Maltzanów, Żmigród, unikalne rezerwaty przyrody m.in. Stawy Milickie
czy Olszyny Niezgodzkie oraz niczym niezakłóconego obcowania z naturą i pięknymi krajobrazami,
w które obfituje Park Krajobrazowy Doliny Baryczy - największy w Polsce Park Krajobrazowy
z unikalnym na skalę światową ekosystemem stawów milickich. Co więcej tego wszystkiego można
doświadczyć na stosunkowo krótkiej, mało wymagającej technicznie trasie, dodatkowo przygotowanej
i oznakowanej specjalnie pod kątem turysty rowerowego. Cisza, spokój, piękne krajobrazy i przygoda,
czego można chcieć więcej? – Piotr
- Każda perspektywa na tej trasie przyciąga. Pod kołem - od gładkiego asfaltu, przez leśne ścieżki po
trawiaste groble. Nad kołem - mozaika różnorodnych siedlisk - lasy iglaste, buczyny, łąki, grądy i przede
wszystkim stawy! Dolina Baryczy łączy wszystkie gusta rowerowe bo każdy znajdzie trasę dla siebie Ola
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MIEJSCE 3. DOT158. WOKÓŁ PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH
Trasa wokół Parku Narodowego Gór
Stołowych to 126 km pięknych
krajobrazów i cudów przyrody w jednym z
najpiękniejszych zakątków Polski. Trasa
poprowadzona jest drogami asfaltowymi
w Polsce i w Czechach. Trasę można
rozpocząć w Polanicy-Zdrój, KudowieZdrój lub w Radkowie.

trasa: MTB
suma przewyższeń: 1850 m
spady średnie: 5%
spady maksymalne: 18%
drogi asfaltowe 100%
walory widokowe: świetne
walory kulturowe: znakomite
Walory przyrodnicze; wybitne
rower: każdy
oznakowanie: bardzo dobre
długość trasy: 126.87km
trudność trasy: dla doświadczonych rowerzystów
dojazd do trasy komunikacją zbiorową:

Dlaczego to właśnie trasa wokół Parku Narodowego
Gór Stołowych jest najlepszą trasą na Dolnym Śląsku?
- Trasa polecana w szczególności dla zaawansowanych rowerzystów. Sporo podjazdów, idealna dla
miłośników górskiej jazdy, w szczególności rowerzystów szosowych, którzy mogą tu podnosić swoje
umiejętności lub trenować przed dalszymi wojażami, choćby w Alpy. Łączy w sobie przepiękne
krajobrazy Kotliny Kłodzkiej i Gór Stołowych z niepowtarzalnymi widokami na czeskie Broumovske Skały
i skalne miasto w Adrspach. Mniej zaawansowani rowerzyści mogą podzielić trasę na kilka dni,
a w przerwach odwiedzić najsłynniejsze czeskie miasta skalne, napić się czeskiego piwa w browarze
Broumov, „zaliczyć” wieże widokowe. Trasa świetna pod względem kulturoznawczym, odkrywa
podobieństwa i różnice pomiędzy polskimi i czeskimi kurortami, ujawnia też niestety ile jeszcze brakuje
nam do europejskich standardów pod względem oznaczenia tras rowerowych, sposobu ich organizacji
i jakości nawierzchni. Polecana również dla osób łączących pasję rowerowych podróży z fotografią.
Doskonałe plenery, mnóstwo historii, filmowe kadry. W każdym razie trasa „must have” każdego
rowerowego turysty z Dolnego Śląska i nie tylko. Gorąco polecam! - Maciej
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Miejsce 4. DOT098. GLACENSIS SINGLETRACK MIĘDZYGÓRZE
Glacensis Singeltrack to największa w Europie
sieć
górskich
ścieżek
rowerowych.
Prowadzącą wokół kilku miasteczek Ziemi
Kłodzkiej
umożliwiający
zobaczenie
najpiękniejszych miejsc w okolicy, a także
dostarczenie sobie niesamowitych wrażeń
i dużej dawki adrenaliny. Glacensis Singletrack
Międzygórze to część pętli w okolicy
Międzygórza w gminie Bystrzyca Kłodzka.

Trasa prowadzi m.in. przez strome zbocze Góry Iglicznej,
Górę Przednią, Górę Suchań, Czarną Górę oraz
malowniczą drogą wzdłuż rzeki Wilczka.
Trasa: singletrack
trudność: średnio trudny
przewyższenia: 706 m
rower: mtb
długość trasy: 28.87km
dojazd do trasy komunikacją zbiorową:

Dlaczego to właśnie Glacensis Singletrak Międzygórze jest najlepszą trasą na Dolnym Śląsku?
- Wspaniale usytuowany początek i koniec trasy w Międzygórzu. Trasa nie jest dla każdego, bo jej
całkowita długość to 28 km i przewyższenie 1000m ale właśnie ja takie trasy i dystanse lubię. Bardzo
bezpieczna i malownicza trasa. Są na niej punkty gastronomiczne jak i naprawy rowerów. W końcówce
zjazd do Międzygórza mistrzostwo świata. Przejechałem już prawie wszystkie trasy Glacensis ale jak na
razie ta jest najfajniejsza. Gorąco polecam – Łukasz

- Od momentu powstania projekty Glacensis Singletrack jest wielkim fanem tego projektu.
Objechałem wszystkie pętle od czasu ich powstania , aż po modyfikacje. Najlepsza wg mnie jest pętla
Międzygórze. Oferuje niesamowite wrażenia, piękne widoki. Spokój i ciszę na trasie. Jednocześnie
możliwość zatrzymania się w Międzygórzu. Nocleg w Międzygórzu pozwala na dostęp do innych pętli,
które są w pobliżu, np. Jodłów, Ostoja - Janusz
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MIEJSCE 5. DOT019. JANOWICE WIELKIE, PĘTLA RUDAWSKA ŻÓŁTA
Efektowna 42 km pętla poprowadzona po
najpiękniejszych
terenach
Rudaw
Janowickich. Obfituje w górskie i
podgórskie widoki , rozległe panoramy, a
także liczne atrakcje na trasie. Podróżując
nią w dość łatwy sposób można dotrzeć do
Skalnego Mostu i Pieca – dwóch
niezwykłych skał w Rudawach Janowickich,
a także Pałacu Karpniki i Pałacu Bukowiec
należących do Doliny Pałaców i Ogrodów.

Trasa: MTB
przewyższenia: 1150 m
drogi: gruntowe i asfaltowe
piaszczyste: mało
rower: każdy
oznakowanie: dobre
długość trasy: 41.49km
dojazd do trasy komunikacją zbiorową: PKP do
Janowic Wielkich

Dlaczego to właśnie pętla Rudawska Żółta w Janowicach Wielkich jest najlepszą trasą na Dolnym Śląsku?
- Rudawy Janowickie to ciekawy i wciąż nieodkryty zakątek Sudetów. To niezwykle malowniczo
położone pasmo górskie z przepięknym widokiem na panoramę Karkonoszy. Wyjątkowe walory
przyrodnicze i mniejsze natężenie turystów niż w Karkonoszach sprawiają, że jest to miejsce Idealne na
weekendowy wypoczynek. Dla spragnionych krajoznawczych wrażeń i spokojnego, górskiego oddechu.
Dla nas to pomysł na tegoroczną majówkę - wybierzemy się z dziećmi. Będziemy spacerować pomiędzy
skałkami, ruinami i leśnymi ścieżkami, czyli tak, jak lubimy spędzać rodzinny czas. Niezależnie od
pogody! - Agnieszka
- Jest to piękna trasa rowerowa, przebiegająca po utwardzonych drogach i przez tereny leśne. Jest tutaj
cisza i spokój, dzięki którym można wypocząć, dodatkowo podziwiając piękne widoki na Śnieżkę i część
Karkonoszy, kotlinę jeleniogórską i same Rudawy Janowickie. Zawsze można lekko zboczyć z trasy, żeby
odwiedzić punkty widokowe lub lokalne atrakcje. Polecam tą trasę szczególnie wczesną jesienią, kiedy
kolorowe liście mienią się na drzewach - jest wtedy bardzo pięknie - Kacper
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MIEJSCA OD 6. DO 10.
Poniższe pięć szlaków otrzymały tą samą liczbę wskazań.

DOT003. BOLESŁAWIEC – KLICZKÓW
Około 40 km pętla po bolesławieckich
lasach (Puszcza Białosławiecka) pozwala
na dotarcie z miasta do Kliczkowa wraz
z pięknym zespołem zamkowym. Trasa
miejscami biegnie wzdłuż Bobru i Kwisy. Po
drodze warto odwiedzić także zalew
w Osiecznicy.

Trasa: 40-70 km
przewyższenia: 150 m
drogi: asfaltowe i gruntowe
piaszczyste: są
rower: każdy
oznakowanie: bardzo słabe
Długość trasy: 31.89km
dojazd do trasy komunikacją zbiorową: PKP
do

Dlaczego to właśnie trasa Bolesławiec-Kliczków jest najlepszą trasą na Dolnym Śląsku?
- Trasa jest idealna dla rodzin z dziećmi, dobrze oznakowana, biegnie przez niesamowite Bory
Dolnośląskie, pełne ogromnych drzew, grzybów i pięknie pachnące (to opis moich dzieci). Na
stosunkowo krótkiej trasie jest sporo atrakcji, zarówno tych naturalnych jak i kulturowych. My na
początku trasy mieliśmy niesamowity zamek Kliczków, w którym mieszkaliśmy, a na końcu trasy
Bolesławiec. Miasto nas bardzo zaskoczyło! Kilka godzin, które przeznaczyliśmy na zwiedzanie to
zdecydowanie za mało. Byliśmy na warsztatach w manufakturze, na rynku i na torze rowerowym przy
największym w Europie wiadukcie. Aż żal było kończyć rowerową pętelkę i wracać rowerową
autostradą do Kliczkowa - Basia
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DOT009. LWÓWEK ŚLĄSKI, CZERWONA PĘTLA WOKÓŁ POWIATU
Zróżnicowana i dość długa trasa w okolicy
Lwówka Śląskiego, Gryfowa Śląskiego,
Mirska, Wlenia i Lubomierza oferująca
rozległe widoki na Góry Izerskie,
Karkonosze oraz Pogórze. Po drodze,
prócz panoram i sielskich krajobrazów
oraz ciekawych małych miasteczek
Dolnego Śląska, które warto odwiedzić,
można zobaczyć też Jezioro Złotnickie
oraz Zamek Wleński Gródek i Pałac
Lenno.

trasa: powyżej 70 km
przewyższenia: 1400 m
drogi: gruntowe i asfalty
piaszczyste: nie
rower: każdy
oznakowanie: dobre
długość trasy: 93.37km
dojazd do trasy komunikacją zbiorową: PKP do
Gryfowa Śląskiego lub Rębiszowa

Dlaczego to właśnie czerwona pętla wokół powiatu Lwówek Śląski jest najlepszą trasą na Dolnym Śląsku?
- Przepiękna , malownicza trasa o niezbyt wysokim poziomie trudności. Po nawierzchniach szutrowych
i asfaltowych. Rowerzysta ma możliwość obcować z przepięknymi krajobrazami rejonów podgórskich,
jak przemierzyć obszary delikatnie pofałdowane obszary, graniczące z rozlewiskami rzeki Bóbr.
Różnorodna fauna i flora, dynamicznie zmieniający się krajobraz. Nawierzchnie asfaltowe, drogi leśne,
polne i szutrowe. Rejony powiatu lwóweckiego są bardzo atrakcyjne zarówno dla rekreacji rowerowej,
kolarstwa MTB jak i dla kolarzy szosowych. Trasa ta daje możliwość odwiedzenia ciekawych
historycznie i turystycznie miejsc z perspektywy siodła rowerowego!!!! :-))) - Joanna

- Miałam przyjemność jechać tylko kawałkiem wymienionej trasy, ale nigdy nie zapomnę dojazdu do
niej, a zwłaszcza odcinka Pławna-Szwajcaria Lwówecka. Piękna ścieżka rowerowa, oddzielona od
głównej ulicy z ruchem samochodowym. Bezpiecznie można jechać z przyczepką, jak i początkującym
7-latkiem. W dodatku fantastycznie oznakowana. I te bajeczne widoki po drodze. Oby więcej takich
odcinków nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce. - Agata
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DOT027. PO WYGASŁYCH WULKANACH, SZLAK CZERWONY
Czerwony szlak po Wygasłych Wulkanach to
36 km szlak liniowy między Jaworem
a Złotoryją. Prowadzi po przepięknych
terenach Pogórza Kaczawskiego wśród
niewysokich stożków wygasłych wulkanów.
Prócz pięknych widoków trasa pozwala na
wysiłek fizyczny i dobry trening. Po drodze
warto zatrzymać się na chwilę w pokrytym
gęstym lasem Parku Krajobrazowym
Chełmy i odwiedzić Wąwóz Myśliborski oraz
Organy Wielisławie, a w innym miejscu trasy
w okolicy Złotoryi górę Wilkołak. Na trasie
mamy też szansę zobaczyć Skansen
Leszczyny. Nie można też zapominać
o Jaworze, w którym znajduje się Kościół Pokoju.
Trasa: MTB
przewyższenia: 600 m
drogi: większość asfaltowe,
gruntowe
piaszczyste: brak
rower: każdy
oznakowanie: dobre
Długość trasy: 36.49km
komunikacją zbiorową: PKP do
Jawora

Dlaczego to właśnie czerwony Szlak Po Wygasłych Wulkanach jest najlepszą trasą na Dolnym Śląsku?
- Możliwość zobaczenia ciekawych formacji geologicznych niedostępnych w innych lokalizacjach Polski
- min. piękna róża bazaltowa w/na Wilkołaku k/Złotoryji, organy Myśliborskie. - Michał

- Trasa urozmaicona terenowo, odwiedzić można ciekawe miejsca geologiczne, podziwiać piękne
krajobrazu szczególnie na wiosnę w czasie kwitnienia rzepaku. Zahaczyć też można o niektóre obiekty
zabytkowe. - Zbyszek
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DOT070. SZLAK ODRY (CZ. I)
Pierwsza część Rowerowego Szlaku Odry,
który na całym odcinku mierzy 300 km.
Szlak
pokazuje
najpiękniejsze
nadodrzańskie uroczyska. Rowerem.info
podzieliło cały szlak na 10 krótszych pętli.
Pierwsza część Szlaku Odry określana jest
jako wybitna trasa o dużych walorach
krajobrazowych
pozwalająca
na
intensywny kontakt z naturą. Rozpoczyna
się w Kotowicach i prowadzi przez Oławę i
Ryczyn. Po drodze można zobaczyć
grodzisko Ślężan (i Piastów) w Ryczynie
oraz Rezerwat Natura 2000.

Trasa: 40-70 km
przewyższenia: 180 m
drogi: asfaltowe, szutrowe, gruntowe
piaszczyste: nie
rower: każdy
oznakowanie: fragmentami
Długość trasy: 45.84km
dojazd do trasy komunikacją zbiorową: PKP do Kotowic,
Oławy

Dlaczego to właśnie pierwsza część Szlaku Odry jest najlepszą trasą na Dolnym Śląsku?
- Trasa jest bardzo malownicza, oddzielona od ulic co pozwala na spokojne podziwianie okolicy. Może
stanowić samodzielną trasę albo część dłuższej wyprawy, można dostosowywać długość trasy do
możliwości uczestników - Tomek
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DOT086. GLACENSIS SINGLETRACK ŁASZCZOWA
Pętla Łaszczowa to kolejna trasa
rowerowa należąca do górskich tras
rowerowych Glacensis Singeltrack po
Ziemi Kłodzkiej. Trasa rozpoczyna się na
Pętli Łaszczowa i prowadzi do Barda. Nie
jest
długa,
ale
miejscami
dość
wymagająca. Warto zwrócić uwagę na
taras widokowy w pobliżu Barda – Obryw
Skalny, z którego roztacza się przepiękna
panorama na Bardo, Przełom Bardzki
oraz
północną
część
Grzbietu
Zachodniego Gór Bardzkich.

trasa: singletrack
trudność: średnio trudny
przewyższenia: 650 m
rower: mtb
Długość trasy: 11.94km
dojazd do trasy komunikacją zbiorową: PKP do

Dlaczego to właśnie Glacensis Łaszczowa jest najlepszą trasą na Dolnym Śląsku?
- Duży plus trasy to odległość od Wrocławia, po 60 minutach mamy świetny kawałek singla.
Rozpoczynamy w malowniczym miejscu i na nim kończymy, parking oraz dostępna gastronomia na
duży plus. Urozmaicona trasa z fajnym podjazdem, który potrafi dać w kość oraz świetnie
wyprofilowanymi zjazdami z rewelacyjnymi widokami. Miłośnicy MTB/Enduro, ale tez graveli znajdą
na niej coś dla siebie. Charakter trasy pozwala na szlifowanie swoich umiejętności, nie tylko
w technicznych podjazdach, ale tez na zjazdach. Profil trasy pozwala na znalezienie miejsc na
odpoczynek i postój, długość podjazdów zrównoważona jest zjazdami odpowiedniej długości.
Wytyczenie trasy przez las pozwala schronić się podczas upałów, a w przypadku nagłego deszczu też
nie toniemy w błocie. W miarę rosnących umiejętności i kondycji zawsze możemy zrobić Kłodzka
i wrócić na Łaszczową. Zjeżdżając w drodze powrotnej widok na panoramę Bardo warty jest tych
wylanych litrów potu na podjeździe. - Zbigniew
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Nagrody i partnerzy konkursu „Najlepsza trasa Dolny Śląsk Rowerem”
Autorzy najciekawszych uzasadnień wyboru najlepszych dolnośląskich tras otrzymają pakiety
pobytowe w Kotlinie Kłodzkiej oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i partnerów
badania.

Bardo Śląskie
Dwudniowy pobyt w Bardzie obejmujący 2 noclegi z wyżywieniem, spływ pontonami (w zależności
od pory roku), przewodnika po Bazylice Mniejszej Nawiedzenia NMP w Bardzie wraz z wizytą
w ruchomej szopce oraz spacer do najważniejszych atrakcji turystycznych Barda: na platformę
widokową – Obryw Skalny, Źródełko Maryi i Kaplicy Górskiej – ufundowała Gmina Bardo. Nocleg
w hotel Bardo w Bardzie https://hotelbardo.com/
Dwór Elizy
2 noclegi w Dworze Elizy w Długopolu Zdrój. voucher zawiera: 2 noclegi ze śniadaniem,
2 obiadokolacje: zupa, danie główne, deser (bez napojów), masaż czekoladowy pleców, korzystanie
z basenu, saun, sali fitness, Wi-Fi. https://dwor-elizy.pl/
Agroturystyce Aksamit w Wilkanowie
2 noclegi w Agroturystyce Aksamit w Wilkanowie (koło Bystrzycy Kłodzkiej). Voucher zawiera dwa
noclegi z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja) dla dwóch osób do realizacji w terminie
do 30.06.2021. Gospodarstwo Agroturystyczne AKSAMIT AGRO położone jest we wsi Wilkanów (414 m
n.p.m.) w gminie Bystrzyca Kłodzka. Budynek z 1913 roku przeszedł kapitalny remont i oferuje
atrakcyjne pobyty dla wszystkich turystów. Mocną stroną Aksamitu są magiczne widoki, bliskość
atrakcji turystycznych i przede wszystkim wspaniałe trasy rowerowe i piesze. http://aksamit.agro.pl/
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PM Bike Expert
Glacensis Flow Trip przygotowała dwa vouchery na całodniową zabawę, czyli rowerową wyprawę
po Kotlinie Kłodzkiej. Usługa obejmuje wypożyczenie rowerów MTB, transport busem w najlepsze
miejsca i ponad 45 km zjazdów na rowerze po najlepszych singletrackach w Polsce. Start u sponsora
nagrody, czyli PM Bike EXPERTS w Srebrnej Górze. W ramach wycieczki odwiedzicie 4 górskie przełęcze
(Puchaczówka, Janowa, Jaworowa, Łaszczowa), zaliczycie od 4 do 6 „zjazdów”. Dzień pełen wrażeń dla
każdego! Więcej szczegółów na temat wycieczki Glacensis Flow Trip.

Extrawhell
Extrawheel to polski producent jednokołowych przyczepek oraz sakw rowerowych, które umożliwiają
realizacje krótkich i długich wypraw rowerowych. Przyczepki rowerowe Extrawheel są produkowane
w Polsce i zostały objęte 5-letnią gwarancją. Przyczepki, jak i sakwy od 16 lat są testowane zarówno
przez długodystansowych podróżników, jak i weekendowych amatorów turystyki rowerowej.
Z pewnością są to produkty, które przydadzą się podczas dłuższych wyjazdów rowerowych po Dolnym
Śląsku.
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2.

KTO WZIĄŁ UDZIAŁ W BADANIU DOLNY ŚLĄSK ROWEREM?

Kolejny rozdział raportu stanowi charakterystykę osób, które wzięły udział w badaniu. Są to osoby, które
jeżdżą na rowerze i okazały zainteresowanie turystyką rowerową na Dolnym Śląsku odpowiadając na
ankietę zamieszczoną na jednej z grup poświęconej turystyce rowerowej i jeździe na rowerze.
W badaniu „Dolny Śląsk rowerem” wzięło udział 475 rowerzystów.

Płeć i wiek
55 lat i
więcej
5%

Aż 71% respondentów to mężczyźni. Podobny udział
mężczyzn
wśród
rowerzystów
zauważono
w dokumencie „Popyt na turystykę rowerową”
Polskiej Organizacji Turystycznej.

19-24
3%

do 18 lat
(włącznie
)
0%

45-54
21%

Zupełnie inaczej prezentował się rozkład płci
w Internetowym Badaniu Turystów na Dolnym
Śląsku w 2020 roku – wtedy w niemal 73% na ankietę
odpowiedziały kobiety.
70% wszystkich badanych stanowiły osoby w wieku
od 25. do 44. roku życia. Swoje zdanie wyraziły także
osoby przed 25. rokiem życia – 3%, od 44-54 roku
życia – 21% oraz po 55. roku życia – 5%.

35-44
43%

25-34
28%

Wykres 1 Pytanie M2 Grupa wiekowa

Miejsce zamieszkania
Większość osób, które wzięły udział w badaniu stanowili mieszkańcy woj. dolnośląskiego (67%).
Kolejnymi najczęściej reprezentowanymi w badaniu grupami byli mieszkańcy woj. wielkopolskiego (6%),
małopolskiego (6%), mazowieckiego (6%) i śląskiego (5%).
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Częstotliwość jazdy na rowerze
Na ankietę w zdecydowanej większości odpowiedziały osoby jeżdżące na rowerach regularnie i dość
często. 48% rowerzystów, którzy wzięli udział w badaniu, jeździ na rowerze codziennie lub kilka
razy w tygodniu, kolejne 47% kilka razy w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz na tydzień.
Pozostałe 5% stanowiły osoby jeżdżące raz na miesiąc lub kilka razy w roku.

codziennie lub kilka razy w tygodniu

48,4%

kilka razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz na tydzień

46,5%

raz na miesiąc

2,7%

kilka razy w roku
nie jeżdżę w ogóle

1,9%
0,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Wykres 2 Pytanie 1. Jak często jeździsz na rowerze?

Powód jazdy na rowerze
Większość osób, które wzięły udział w badaniu jeździ na rowerze w celach turystycznych – dotyczy to aż
94% badanych. Istotna jest dla nich także „dbałość o sprawność fizyczną” – 77%. Z kolei rower rzadziej
jest traktowany przez nich jako środek komunikacji – 42%.
Najrzadziej wskazywanym powodem jazdy na rowerze była jazda wyczynowa. W badaniu wzięło udział
„jedynie” 16% osób uprawiających jazdę wyczynową.

jazda rekreacyjna / turystyka rowerowa

93,9%

utrzymanie sprawności fizycznej

77,2%

środek komunikacji
jazda wyczynowa

41,9%
15,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Wykres 3 Pytanie 2. Po co jeździsz na rowerze? (możliwość wielu odpowiedzi)
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Doświadczenie rowerowe
Zdecydowana większość respondentów jeździ na rowerze w celach turystycznych powyżej trzech lat –
20% od 3 do 5 lat, a aż 65% powyżej 5 lat.
10% badanych stanowiły osoby jeżdżące od 1 do 3 lat, a 5% to osoby początkujące (krócej niż rok).
Najczęściej wybieranym rowerem na wycieczki są rowery górskie i trekkingowe - 40%. Z kolei 36% osób
zadeklarowało jazdę na rowerach MTB, a w 25% na rowerach szosowych. Mniejszą grupę stanowią
osoby jeżdżące na rowerach miejskich – 11%, rowerach elektrycznych – 4% oraz jeżdżących z przyczepką
rowerową – 4%.
górski

40,4%

trekingowy

40,0%

MTB

36,0%

szosowy

25,3%

miejski
jeżdzę z przyczepką rowerową
e-bike
0,0%

11,1%
4,0%
3,6%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Wykres 4 Pytanie M6 Jakim rowerem jeździsz? (możliwość wielu odpowiedzi)

Preferowana długość tras rowerowych
Rowerzyści, którzy wzięli udział w badaniu
najczęściej wybierają trasy od 30 do 70 km
(50%).

3,5%

15,7%
30,5%

31% decyduje się na krótsze trasy od 10 do 30
km.
16% osób najczęściej wybiera trasy mierzące
ponad 70 km.
Z kolei trasami do 10 km zainteresowane jest
jedynie 4%.

50,3%
10-30 km

30-70 km

Do 10 km

Powyżej 70 km

Wykres 5 Pytanie 9. Na jak długie wycieczki rowerowe
decydujesz się najczęściej?
Taki rozkład kilometrażu preferowanych tras ma związek ze strukturą osób, które wzięły udział w
badaniu. Są to doświadczeni rowerzyści, którzy mogą sobie pozwolić na dłuższe trasy, bo znają swoje
możliwości i mają doświadczenie. Co zresztą widać na poniższych wykresach. Jeśli spojrzymy na
preferencje osób jeżdżących na rowerze najkrócej, do 3 lat – udział osób, które na wycieczki rowerowe
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wybierają najkrótsze trasy wzrasta. W przypadku tras do 10 km z 4% do 13,5%, a w przypadku tras od
10 do 30 km z 30,5% do 42,3%.

powyżej 3 lat
na rowerze

poniżej 3 lat
na rowerze

16,0%

13,5%

28,9%

2,1%

42,3%

13,5%

30,8%

53,0%

10-30 km

30-70 km

Do 10 km

Powyżej 70 km

Wykres 6 Pytanie 9. Na jak długie wycieczki rowerowe decydujesz się najczęściej?? (wykres Apowyżej 3 lat stażu na rowerze, wykres B – do 2 lat stażu)

Towarzystwo podczas wycieczek
Najpopularniejszym towarzystwem podczas wycieczek rowerowych jest… własna osoba. Aż 7 na 10
rowerzystów jeździ na wycieczki rowerowe w pojedynkę. Przy czym aż dla 42% badanych samotne
wycieczki rowerowe są najczęstszym rodzajem wypadów na dwóch kółkach.
Chętnie jeździmy też na wycieczki rowerowe z partnerem/partnerką – 60% i ze znajomymi – 59%.
sam/-a

70,0%

z partnerem / partnerką

59,8%

ze znajomymi

58,9%

z dziećmi

35,0%

z rodziną (dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, dalsza…
wyjazdy zorganizowane

21,7%
7,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Wykres 7 Pytanie 10. Z kim jeździsz na wycieczki rowerowe? (możliwość wielu odpowiedzi)
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sam/-a

42%

z partnerem / partnerką

24%

ze znajomymi

15%

z dziećmi

13%

z rodziną (dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina) /…
wyjazdy zorganizowane

5%
1%

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Wykres 8 Pytanie 11. Z kim najczęściej jeździsz na rowerze? (jedna odpowiedź)
Rzadziej wybieramy taką formę turystyki podróżując z dziećmi. Decyduje się na to zaledwie co trzeci
ankietowany (35%) i są to zazwyczaj starsze dzieci, jeżdżące na własnych rowerach.
W grupie rodzin, które uprawiają turystykę rowerową, aż 84% stanowią osoby z dziećmi na własnych
rowerach. Zdecydowanie rzadziej rodzice jeżdżą na wycieczki rowerowe z młodszymi dziećmi, jeśli już,
to częściej decydują się na przewóz najmłodszych w fotelikach rowerowych – 24%, niż w przyczepce –
15%.

z dziećmi na własnych rowerach

83,7%

z dziećmi w fotelikach rowerowych

23,5%

z dziećmi w przyczepce
0,0%

15,0%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Wykres 9 pyt. 10. Z kim jeździsz na wycieczki rowerowe? - Wynik na podstawie odpowiedzi wśród osób
podróżujących z dziećmi na rowerach.
Porównując wyniki ankiety Dolny Śląsk rowerem z raportem Internetowego Badania Turystów na
Dolnym Śląsku zauważamy dużo mniejszy udział rodzin z dziećmi wśród turystów. W przypadku turystyki
w ogóle, turyści podróżujący z dziećmi stanowili 67,4% respondentów, z kolei przypadku podróży
rowerowych „zaledwie” 35%. Może to świadczyć o mniejszym zainteresowaniu rodzin z dziećmi
turystyką rowerową w ogóle, albo o trudnościach jakie napotykają na swojej drodze tzn. potrzebują
udogodnień, tras rowerowych, oferty dla rodzin.
Z wyjazdów zorganizowanych korzysta 8% respondentów. Przy czym jedynie dla 1% jest to najczęstsza
forma uprawiania turystyki rowerowej.
Interesujące są odpowiedzi na pytanie o towarzystwo podczas wycieczek rowerowych w podziale na
płeć. Okazuje się, że:
1. Kobiety częściej jeżdżą na wycieczki rowerowe z dziećmi – 44% vs 32%.
2. Kobiety częściej jeżdżą na wycieczki rowerowe z rodziną (dziadkowe, rodzice, rodzeństwo,
dalsza rodzina) oraz z przyjaciółmi – 32% vs. 18%.
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3. Mężczyźni częściej decydują się na wycieczki rowerowe w gronie znajomych – 63% vs 48%.
4. Mężczyźni częściej jeżdżą na samotne wycieczki rowerowe – 79% vs 47%.
5. Z wycieczek zorganizowanych chętniej korzystają mężczyźni 8,4% vs 5,6%.

Miejsce wycieczek rowerowych
Na wycieczki rowerowe jeździmy zarówno „blisko domu” – 67%, jak i poza miejscem zamieszkania –
87%.
Przy czym zdecydowanie częściej wybieramy wycieczki rowerowe w najbliższej okolicy (57% wskazało tą
odpowiedź jako najczęstszą vs 43%).
DLS
tylko blisko domu

59%

%

71%
67,0%
84%

Poza miejsce zamieszkania (all)

0,0%

non-dls

94%
87,3%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Wykres 10 Pytanie 12. Gdzie jeździsz na wycieczki rowerowe? (wiele odpowiedzi)
Najczęściej wybieranym rozwiązaniem wśród osób podróżującym poza miejsce zamieszkania jest dojazd
samochodem z własnym rowerem (68%).
Rzadziej decydujemy się na dojazd pociągiem z własnym rowerem – 38%. Zauważalny jest nieco wyższy
udział osób dojeżdżającym na wycieczki rowerowe pociągiem w przypadku osób spoza województwa
w stosunku do jego mieszkańców – 45% vs 34%.
Jedynie 14% decyduje się na wypożyczenie roweru w wypożyczalni na miejscu – także ta odpowiedź
może wynikać z faktu, że w badaniu wzięli udział doświadczeni rowerzyści, którzy lubią jeździć na swoim
sprzęcie.
13%
15%
13,6%

poza miejscem zamieszkania, wypożyczam rower na
miejscu w wypożyczalni

67%
70%
67,9%

poza miejscem zamieszkania, dojeżdżam samochodem
34%

poza miejsce zamieszkania, dojeżdżam z rowerem
pociągiem

45%
37,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
DLS

non-dls

%

Wykres 11 pyt. 12. Jak podróżujesz poza miejsce zamieszkania jadąc na wycieczkę rowerową na
podstawie odpowiedzi na pytanie „Gdzie jeździsz na wycieczki rowerowe?”.
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Najczęściej respondenci jeżdżą na terenie Wrocławia – 54% wszystkich wymienionych miejsc i 29%
respondentów. Na kolejnych miejscach znalazł się Wałbrzych, powiat lwówecki, powiat wrocławski,
Trzebnica, powiat karkonoski, powiat kłodzki i powiat dzierżoniowski.
%z wszystkich
ludziankietowanych

TOP10
Wrocław
Wałbrzych
powiat lwówecki
powiat wrocławski
Trzebnica
powiat karkonoski
powiat kłodzki
powiat dzierżoniowski
Jelenia Góra
Kraków
Kamienna Góra
Kłodzko
Warszawa
Milicz
Kąty Wrocławskie
Oleśnica
Bardo
powiat trzebnicki
Świeradów Zdrój
Bolesławiec
Lwówek Śląski
Poznań
Głogów
Srebrna Góra
powiat milicki
Oława

137
12
11
11
11
10
10
10
8
8
8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5

29%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

%z wszystkich
wymienionych miejsc
54%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

3. JAK POPULARNA JEST TURYSTYKA ROWEROWA NA DOLNYM ŚLĄSKU WŚRÓD
ROWERZYSTÓW?
Kolejna część raportu stanowi charakterystykę wycieczek rowerowych po Dolnym Śląsku.
8 na 10 osób zadeklarowało, że Dolny Śląsk jest celem zarówno kilkugodzinnych wycieczek, jak
i dłuższych wyjazdów rowerowych. Pozostali uprawiają turystykę rowerową w innych regionach Polski,
albo nie są nią zainteresowani.
Przy czym, wśród rowerzystów mieszkających na terenie Dolnego Śląska biorących udział w badaniu,
odsetek osób, które nie jeżdżą na wycieczki rowerowe po województwie wyniósł zaledwie 8%. Z kolei
wśród osób mieszkających poza województwem – 43%.

Częstotliwość wycieczek rowerowych po Dolnym Śląsku
Ponad połowa respondentów (63%) jeździ na wycieczki rowerowe po Dolnym Śląsku raz na miesiąc lub
częściej. Największą grupę stanowią osoby, które jeżdżą na wycieczki rowerowe po Dolnym Śląsku „kilka
razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz na miesiąc”. Dotyczy to 37% badanych (45% wszystkich
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Dolnoślązaków i 9% rowerzystów spoza województwa). Dodatkowo 9% zadeklarowało odbywanie
wycieczek rowerowych po Dolnym Śląsku codziennie lub kilka razy w miesiącu, a 17% raz na miesiąc.

2%
9%

rzadziej niż raz na rok
6%
raz na rok
29%

kilka razy w roku

37%
raz na miesiąc

17%

Wykres 12 Pytanie 6a Jak często jeździsz na wycieczki rowerowe po Dolnym Śląsku? (ogół)
Jak można przypuszczać, Dolnoślązacy jeżdżą na wycieczki rowerowe częściej. Aż 78% z nich jeździ na
wycieczki rowerowe raz w miesiącu lub częściej. Turyści spoza województwa najczęściej wyruszają na
wycieczki rowerowe po Dolnym Śląsku „kilka razy w roku” – 53% oraz „raz na rok” – 25%.
0%

1%
5%

9%

0%
rzadziej niż raz na rok

7%

12%
21%
25%

raz na rok
kilka razy w roku
raz na miesiąc

53%

45%

21%

kilka razy w miesiącu, nie
rzadziej niż raz na tydzień

Wykres 13 Pytanie 6a Jak często jeździsz na wycieczki rowerowe po Dolnym Śląsku? ( wykres 1: osoby
spoza województwa, wykres 2 Dolnoślązacy)
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Liczba wycieczek rowerowych po Dolnym Śląsku
Osoby, które wzięły udział w badaniu odbyły w 2020 roku aż 9881 wycieczek rowerowych po Dolnym
Śląsku.
Średnio było to 26 wycieczek (odpowiednio 31 dla Dolnoślązaków i 10 dla mieszkańców pozostałych
województw.

Porównując te dane z danymi z Internetowego Badania Turystów na Dolnym Śląsku w 2020 roku można
wysunąć wniosek, że turyści rowerowi podróżują po Dolnym Śląsku z większą częstotliwością. Turysta
na Dolny Śląsku w 2020 roku był średnio na 9 wycieczkach (9,2), w tym 3 z min. 1 noclegiem (2,97), czyli
trzy razy mniej niż turyści jeżdżący na rowerach! Tyczy się to jednak wycieczek jednodniowych.
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100%
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93%
79%

70%

69%

70%
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50%

43%

43%
35%

40%
30%
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10%
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jednodniowi
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all

non-DLS

kilkudniowi

DLS

Wykres 14 Udział rowerowych turystów jednodniowych, weekendowych i kilkudniowych wśród
turystów rowerowych w ogóle

Wycieczki jednodniowe
Najczęstszą formą wycieczek rowerowych po Dolnym Śląsku w 2020 roku były wycieczki jednodniowe.
Stanowią one 85% wszystkich wycieczek rowerowych po terenie województwa.
22 jednodniowe wycieczki rowerowe po Dolnym Śląsku – średnio na tylu
wycieczkach rowerowych na Dolnym Śląsku byli biorący udział w ankiecie
(dokładnie 22,3)

Z uwagi na bliskość miejsca zamieszkania na jednodniowe wypady częściej decydowali się Dolnoślązacy
(98%). Jednak także wśród turystów pochodzących z innych regionów była to najczęstsza długość
wycieczek (78%).

Wycieczki weekendowe
Połowa respondentów była w 2020 roku na rowerowej wycieczce weekendowej (z jednym lub z dwoma
noclegami). Przy czym ta forma wycieczek chętniej wybierana była przez turystów pochodzących spoza
województwa – 70% vs. 43%.
Największą grupę osób stanowią osoby, które odbyły 1-2 wycieczki weekendowe. Jeśli jednak weźmiemy
pod uwagę wyłącznie osoby wyjeżdżające na weekendy, to średnia wzrasta do 4,6 wycieczek w ciągu
roku.
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2 weekendowe wycieczki rowerowe po Dolnym Śląsku – średnio tyle
wycieczek odbyli rowerzyści biorący udział w ankiecie (dokładnie 2,3)

Wycieczki kilkudniowe
Z kolei 43% respondentów zrobiło sobie w ubiegłym roku kilkudniową wycieczkę rowerową po Dolnym
Śląsku. Także w tym przypadku taka długość była popularniejsza wśród turystów pochodzących spoza
województwa – 69% vs. 35%.
W przypadku wycieczek kilkudniowych chętniej wybierane były wycieczki z noclegiem w jednym miejscu
– 39%, niż wycieczki objazdowe – 19%.
Średnia liczba wycieczek kilkudniowych po Dolnym Śląsku wyniosła 1,6.

30,0
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1,6
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inne województwa
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Wykres 15 Średnia wycieczek rowerowych wśród osób korzystających z takich form wypoczynku.
Jednak jeśli pod uwagę weźmiemy wyłącznie osoby, które korzystają z tej formy wypoczynku (tzn.
kilkudniowych wycieczek rowerowych) to średnia liczba wycieczek wzrasta do 2,8 wycieczek w ciągu
roku.
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4. DLACZEGO NIE JEŻDŻĄ ROWEREM PO DOLNYM ŚLĄSKU?
Badanie miało na celu uzyskanie opinii od turystów jeżdżących po Dolnym Śląsku rowerem, ale także od
osób, które są aktywnymi rowerowymi turystami, ale nie w tym województwie. I choć próba odpowiedzi
na to pytanie jest mała, bo dotyczy zaledwie 20% respondentów – ich odpowiedzi są cenne i mogą
wskazać na kierunek jak zachęcić nieprzekonanych, by przyjechali na Dolny Śląsk rowerem. Warto
zauważyć, że są to w większości osoby pochodzące spoza województwa dolnośląskiego – 73%, jednak
także w tej grupie pojawili się mieszkańcy Dolnego Śląska.
Ponad połowa osób zadeklarowała, że jeździ na wycieczki rowerowe, ale nie po Dolnym Śląsku. Z kolei
40% przyznało, że nie jeździ na wycieczki rowerowe nigdzie, ale nie wie jak się za to zabrać.
Wyzwania komunikacyjne i infrastrukturalne, czyli jak zachęcić do podróżowania po Dolnym Śląsku
rowerem
Respondenci w pytaniu otwartym zostali poproszeni o wskazanie powodów, dla których jeszcze nie byli
na wycieczce rowerowej na Dolnym Śląsku.
Najczęściej wskazywaną odpowiedzią było „miejsce zamieszkania” – 23% oraz „brak czasu na dalsze
wycieczki” – 15%. Rowerzyści wskazywali także na potrzebę posiadania nowego sprzętu np. „lepszego
rowera na szosę”, „potrzebuję rower na górskie trasy” – 5%.
Powyższe rzeczy, to czynniki na które osoby zajmujące się promocją turystyki rowerowej nie mają
wpływu. Jednak kolejne odpowiedzi dotyczą już rzeczy/tematów nad którymi można popracować
podczas prowadzenia komunikacji i działań mających na celu poprawę infrastruktury rowerowej na
Dolnym Śląsku.

Bezpieczeństwo
Pojawiły się głosy dotyczące bezpieczeństwa na drogach „brak szacunku dla rowerzystów, samochody
jeżdżą zdecydowanie za szybko by czuć się pewnie podczas wycieczek rowerowych z dziećmi”. Jedna z
osób wskazała na „brak swobodnego bezpiecznego dojazdu rowerem z mojej miejscowości na Dolny
Śląsk”.

Transport
Jednym z wskazywanych powodów była „konieczność dojazdu z rowerem”. Wskazywano na brak
samochodu do przewiezienia roweru. To właśnie samochód jest najczęściej wybieranym środkiem
transportu roweru z miejsca zamieszkania do tras rowerowych (Zobacz. 2. Miejsce wycieczek
rowerowych), a także jedna z odpowiedzi, że zakup nowego samochodu umożliwia „wreszcie podróż na
Dolny Śląsk z rowerem”.
Wskazano także na potrzebę istnienia „pociągu z miejscami na rowery, chociaż na 20 rowerów” oraz
„większe możliwości dojazdu komunikacją zbiorową do ciekawych tras rowerowych”, czy „Połączenie
ścieżek wraz z gotowym planem dojazdu w miejsce startowe końcowe pociągiem.”;
Na kwestie transportowe, jako powód nieuprawiania turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku, wskazało
6% respondentów. Warto jednak zwrócić uwagę, że odsetek osób, która zwraca uwagę na ten aspekt
może być większa, bo znajdują się tam odpowiedzi dotyczące „miejsce zamieszkania” i „odległości
Dolnego Śląska”.
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Infrastruktura rowerowa
Kilkoro respondentów wskazało na potrzebę większej ilości ścieżek rowerowych (3%), wskazano na
potrzebę tras w rejonach Oławy, czy w okolicy Bogatyni. Pojawił się też głos potrzeby stworzenia „trasy
z przystankami dla rodziny” a także potrzeba „tras przyrodniczych nieprowadzących po asfalcie oraz
istnienie parkingów rowerowych.”

Informacja o ofercie Dolnego Śląska
Odpowiedzi niektórych osób i brak wiedzy dotyczącej oferty Dolnego Śląska dla rowerzystów wskazują
na dużą potrzebę dalszej promocji tras rowerowych i turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku. Wiele osób
nie ma świadomości o istnieniu strony, fanpage’a, czy aplikacji „Dolny Śląsk rowerem”, a także
istniejących na Dolnym Śląsku tras rowerowych.
W odpowiedziach na pytanie „Co musiałoby się zmienić, żebyś przyjechał na Dolny Śląsk rowerem?”
pojawiły się takie odpowiedzi:










„promocja szlaków rowerowych dla przyjezdnych”;
„dokładne opisane trasy, oznaczenia, mapy”;
„Dostępna baza wiedzy, z dokładnym opisem tras, szczególnie z dziećmi. W Internecie
napotkałam na opisy single trackow, ale nie wiem czy możemy tam jeździć z dziećmi, czy są to
trasy dla profesjonalistów, czy początkujący mogą z nich korzystać, czy możemy ja jakoś
zniszczyć, zwłaszcza jadąc z dzieckiem.”;
„jednolita informacja o wszystkich szlakach rowerowych w regionie (jedna strona internetowa
z mapą)” ;
„nie znam ciekawych tras w tym regionie Polski” ;
„Poznać możliwości regionu.”;
„zachęcający przewodnik, folder, promocja”;
„Nie znam strony gdzie opisane są trasy na Dolnym Śląsku”.

Dodatkowo przez niektórych Dolny Śląsk nie jest postrzegany jako atrakcyjne miejsce do turystyki
rowerowej: „mam bardziej priorytetowe miejsca do zjeżdżenia. Wynika to być może z mojej zbyt słabej
wiedzy na temat wartości turystki rowerowej w tym regionie.”
Wszystkie odpowiedzi dotyczące braku wiedzy na temat tras i oferty turystyki rowerowej na Dolnym
Śląsku stanowią 13% wszystkich odpowiedzi na to pytanie.

Pandemia
Próbując opisać zjawisko turystyki rowerowej w 2020 roku nie sposób pominąć pandemii, co znalazło
też odzwierciedlenie w odpowiedziach: „Planowałem w 2020, ale covid pokrzyżował plany” i
„zakończenie pandemii”.

Plany
Dla 15% osób w grupie osób niejeżdżących po Dolnym Śląsku rowerem pojawił się pomysł na zwiedzanie
województwa w ten sposób:




„Jeszcze tam nie dotarłem, ale urlop we wrześniu, na rowerach, spędzę ze swoja partnerka
w Górach Sowich i Stołowych.”
„Nic, od tego roku zaczynam więcej jeździć rowerem”
„Kupiłem rower w październiku i zaczynam przygodę z rowerem i zaglądam na waszą stronę
w celu planowania wycieczek.”
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„Nie jestem z Dolnego Śląska objeżdżam swoje okolice ale na pewno będę tam z rodziną w tym
roku”
„Planuję przyjechać, szukam trasy„
„Zebrać chętnych uczestników wśród znajomych, znaleźć bazę noclegową i ciekawe trasy (ślad
gpx) wgrać do telefonu.”

5. JAK JEST OCENIANA INFRASTRUKTURA ROWEROWA NA DOLNYM ŚLĄSKU?
Kolejna część raportu stanowi prezentację oceny infrastruktury rowerowej na Dolnym Śląsku przez
turystów rowerowych. Respondenci zostali poproszeni o ocenę w skali o 1 do 6 dziewięciu składników
infrastruktury rowerowej.

Najwyższą średnią ocenę – 4,6, a zarazem najwyższy odsetek ocen
„bardzo dobrze” i „celująco” otrzymało „zróżnicowanie tras
rowerowych (każdy znajdzie coś dla siebie pod względem nawierzchni,
stopnia trudności, ukształtowania terenu, długości) na Dolnym Śląsku”.
Na średnią ocenę „dobra” zasłużyła „liczba tras rowerowych na Dolnym Śląsku” oraz „jakość tras
rowerowych (nawierzchnia)”.
Słabiej, na poziomie 3,9, został oceniony „Dostęp do informacji o trasach rowerowych na Dolnym Śląsku
(dostępność map papierowych, przewodników, informacje w Internecie).” Przy czym udział najwyższych
ocen dwukrotnie przewyższył udział najniższych.
Podobną ocenę otrzymało „Bezpieczeństwo tras rowerowych na Dolnym Śląsku (prowadzenie tras poza
drogami z dużym natężeniem ruchu lub odpowiednie odgrodzenie trasy rowerowej prowadzącej obok
szosy).”
7i. Komunikacja publiczna sprzyjająca rowerzystom na
Dolnym Śląsku.

3,2

7h. Miejsca noclegowe z infrastrukturą dla rowerzystów
na Dolnym Śląsku.

3,7

7g. Miejsca postojowe i odpoczynkowe na trasach
rowerowych na Dolnym Śląsku.

3,7

7f. Bezpieczeństwo tras rowerowych na Dolnym Śląsku
(prowadzenie tras poza drogami z dużym natężeniem…

3,9

7e. Jakość tras rowerowych (dobra nawierzchnia) na
Dolnym Śląsku.

4,0

7d. Oznakowanie tras rowerowych na Dolnym Śląsku.

3,7

7c. Dostęp do informacji o trasach rowerowych na
Dolnym Śląsku (dostępność map papierowych,…

3,9

7b. Zróżnicowanie tras rowerowych (każdy może znaleźć
coś dla siebie pod względem nawierzchni, stopnia…

4,6

7a. Liczba tras rowerowych na Dolnym Śląsku.

4,0
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Wykres 16 Infrastruktura rowerowa na Dolnym Śląsku oceń na skali od 1 do 6.
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Respondenci średnio ocenili na poziomie 3,7 takie rzeczy jak:




Oznakowanie tras rowerowych na Dolnym Śląsku.
Miejsca postojowe i odpoczynkowe na trasach rowerowych na Dolnym Śląsku.
Miejsca postojowe i odpoczynkowe na trasach rowerowych na Dolnym Śląsku.

Najniższą ocenę, ale wciąż na poziomie dostatecznym sprzyjająca rowerzystom na Dolnym Śląsku.”

3,2, oceniono „Komunikacja publiczna

Sprawdziliśmy, w jakim stopniu średnia oceny różnią się w zależności od preferowanej liczby wycieczek,
podróżowaniu z dziećmi lub bez, miejsca zamieszkania, częstotliwości jazdy na rowerze i nie
zauważyliśmy istotnych różnic. Jedyna zmiana dotyczyła średniej oceny „Komunikacji publicznej
sprzyjającej rowerzystom na Dolnym Śląsku” z 3,2 na 3,1 wśród osób częściej jeżdżących na rowerze.
odsetek odsetek
ocen
ocen
1i2
5i6

Infrastruktura rowerowa na Dolnym Śląsku

średnia
ocena

7a. Liczba tras rowerowych na Dolnym Śląsku.

4,0

11,6%

36,1%

7b. Zróżnicowanie tras rowerowych (każdy może znaleźć coś dla
siebie pod względem nawierzchni, stopnia trudności, ukształtowania
terenu, długości) na Dolnym Śląsku.

4,6

4,5%

58,9%

7c. Dostęp do informacji o trasach rowerowych na Dolnym Śląsku
(dostępność map papierowych, przewodników, informacje w
Internecie).

3,9

16,8%

35,6%

7d. Oznakowanie tras rowerowych na Dolnym Śląsku.

3,7

16,0%

28,1%

7e. Jakość tras rowerowych (dobra nawierzchnia) na Dolnym Śląsku.

4,0

10,8%

35,7%

7f. Bezpieczeństwo tras rowerowych na Dolnym Śląsku (prowadzenie
tras poza drogami z dużym natężeniem ruchu lub odpowiednie
odgrodzenie trasy rowerowej prowadzącej obok szosy).

3,9

12,3%

35,3%

7g. Miejsca postojowe i odpoczynkowe na trasach rowerowych na
Dolnym Śląsku.

3,7

15,5%

26,4%

7h. Miejsca noclegowe z infrastrukturą dla rowerzystów na Dolnym
Śląsku.

3,7

15,4%

26,5%

7i. Komunikacja publiczna sprzyjająca rowerzystom na Dolnym
Śląsku.

3,2

27,3%

14,5%
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Poprawa infrastruktury rowerowej na Dolnym Śląsku – pomysły
Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie otwarte i wskazanie „Czego brakuje im
w ofercie rowerowej Dolnego Śląska”. Udzielili ponad 300 merytorycznych odpowiedzi z
oczekiwaniami i słabymi stronami infrastruktury rowerowej na Dolnym Śląsku.
Wszystkie odpowiedzi zostały przeczytane oraz posegregowane w następujących kategoriach:
1)

2)
3)

4)
5)
6)

Baza wiedzy
a. Wspólna dolnośląska aplikacja lub portal z aktualnymi informacjami (ścinka drzew, remonty,
utrudnienia), trasami, udogodnieniami, dojazdami, opisami
b. Opisy tras
c. Mapy i pliki GPX
Bezpieczeństwo na drodze
Infrastruktura
a. Baza noclegowa i serwisowa
b. Opis i oznakowanie tras
c. Wypożyczalnie rowerów i przyczepek dla dzieci
d. Wiaty, parkingi, gastronomia, bezpieczeństwo i nawierzchnia tras
e. Trasy (dla rodzin, specjalistyczne, łączenie tras, utrzymanie, inne)
Promocja tras i miejsc
Transport i komunikacja (siatka połączeń, transport rowerów, inne)
Inne

Pełne odpowiedzi:
BAZA WIEDZY
Głównym problemem rowerzystów jest znalezienia kompleksowej strony, która dostarcza zarówno
informacji o trasach, ich przebiegu, a także aktualnym stanie i problemach na trasie, a także o tym jak
dojechać do tras. Wiele osób zgłasza potrzebę aplikacji – co może wynikać z ich braku wiedzy o
istnieniu takiej, albo rozbudowanych potrzebach (śledzenie trasy, aktualne problemy na trasie,
połączenie z mapami google itp.)
a.












Wspólna dolnośląska aplikacja lub portal z aktualnymi informacjami (ścinka drzew, remonty,
utrudnienia), trasami, udogodnieniami, dojazdami, opisami

Problem ze znalezieniem serwisów.
Lepszych informacji na temat dostępnych tras. Tras rowerowych zaczynających się w mieście lub
wytyczenia tras rowerowych którymi można dojechać z miasta do konkretnej trasy
Wytycznych jak dojechać innymi środkami transportu niż auto, z Wrocławia.
Appka na telefon
Odpowiedniej aplikacji mającej na celu informowanie rowerzystów o każdym absolutnie
udogodnieniu, trasie, dojeździe itd.
Zebrana wszystkich tras w jednym miejscu, mapie, atlasie
Ogólnej wspólnej informacji o całości
propozycjo gotowych tras - stra z wersją mobilną. Aby można było sobie pofiltrować po długości
trasy, stopniu trudności, aby były jakieś zdjęcia z trasy, info czy da się dojechać komunikacją miejską,
czy trasa prowadzi tylko utwardzoną powietrznią czy też nie.
Generalnie jednego miejsca, gdzie znajdę informację o większości tras rowerowych na Dolnym
Śląsku. Mamy dziecko z którym jeździmy na wycieczki rowerowe, stąd planując wycieczkę
potrzebujemy informacji o stopniu trudności danej trasy.
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Jeden przewodnik i aplikacja z trasami dla różnych kategorii np. Wyczynowe, familijne (możliwość
przejazdu przyczepka rowerowa), ciekawe czy tez kilometrowe, ale nudne (trasa wałami z Praczy do
Brzegu dolnego)
Aplikacja z propozycjami tras prowadzonych nie tylko ścieżka rowerowa, ale także po drogach
dobrych map online i tradycyjnych opisujących trasy rowerowe
Appka na telefon
Kompleksowej informacji o trasach rowerowych w górach.
dobrych map,punktów Informacji Turystycznych z dobrą ofertą taką jak w Gminie Stronie Śląskie,
MOR takich jak na Podhalu,
Dobrych oznaczeń ciekawych miejsc gdzie i jak dojechać z trasy rowerowej.
Jednej wspólnej aplikacji lub portalu na którym można sprawdzić aktualne utrudnienia (ścina drzew
czy remonty) i dzięki temu mieć dobry pogląd sytuacji. W innym miejscu są informacje odnośnie tras
w Świeradowie, w innym dotyczące Glacensis a jeszcze gdzie indziej Olbrzymy. Trochę to utrudnia
szybki dostęp do informacji kiedy trzeba scrollować 3 różne strony, facebooki itp.
Jednej zbiorczej publikacji ( gminy, powiaty )
Brak zbioru tras w jednym miejscu, i konieczność szukania ich w różnych miejscach.
Bardzo zła infrastruktura komunikacyjna. Za mało połączeń i zbyt rzadkie. Nieraz zdążyło się, że nie
zostałem wpuszczony do pociągu.
Większa dostępność szlaków GPS
Jednej bazy wszystkich rodzajów tras.
Propozycji bezpiecznych rodzinnych tras rowerowych w formie pętli.
b. Opisy tras
Szczegółowa mapa tras.
Skategoryzowanych tras - dla początkujących, nadaje się do jazdy z przyczepką itp
Opis tras po mniej znanych miejacach.
Łatwego i szybkiego dostępu do informacji o dobrych trasach
Większą informacja na FB i innych mediach
Lepsze oznaczenie, lepszy opis tras.
W mojej okolicy tzn Zgorzelec brak informacji o oznaczonych trasach rowerowych. Nawet informacja
turystyczna rozkłada ręce.
Aplikacji z trasami rowerowymi, która będzie informować od razu o nawierzchni i wysokościach.
Dodatkowym atutem byłaby funkcjonalność określająca stopień trudności trasy. Najważniejsze, aby
można było uruchomić nawigację w takiej aplikacji. Dzięki temu można dobierać nowe trasy na
wycieczki z dziećmi i samotne bardziej wymagające.
rzetelnych informacji nt. przebiegu tras rowerowych, oznaczeń czy trasa biegnie wytyczoną ścieżką
rowerową czy przez ruchliwą ulicę, oznaczenia szlaków są słabe, brakuje promowania dobrych
przykładów i naprawdę udanych ścieżek.
Lepszego oznakowania tras, lepszych aplikacji na telefon
Oznakowane kilkudniowe trasy, lepsza możliwość przewozu pociągiem
Oznakowanie tras i kompleksowa apka ze wszystkimi trasami
Informacji o trudności tras, miejsc odpoczynku.
Prosty dostęp do najbliższych tras na podstaeie mojej lokalizacji, możliwość wytyczenia tras prsez
społeczność rowerzystówni "zgłoszenia" jej - do oznakowania i rozpowszechnienia.
Dokładnych map, tras rowerowych dla dzieci,
Klarowna lista szlaków rowerowych z określeniem nawierzchni, typu roweru.
Aplikacji która będzie opisywała wszystkie trasy i możliwości nawigowania po nich.
Dobry przewodnik dobrze opisane trasy i fajne miejsce
Informacji o trasach i oznakowania
Możliwość kreowania własnych tras i ich opis
Informacji o trasach , dojazdy komunikacja
Brakuje mi planera do zaplanowania wycieczki
Więcej opisów atrakcji tyrystycznych
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Dostarczenie informacji, czy i jak dojechać np. ze śląska komunikacją. Konkretne linie pociągów,
które wyrażają zgodę na przewóz rowerów. Na które trasy idzie się dostać sprawnie korzystając z
komunikacji miejskiej.
Większa dostępność tras rowerowych oraz przewodniki i mapy (aplikacja), zniżki na przewóz
rowerów kolejami dolnośląskimi.
c. Mapy i pliki GPX
Dokładnych map, dobrze utrzymanych dróg rowerowych poprowadzonych przez tereny zielone
(lasy, łaki, itd)
Połączenie tras z mapami google
Łatwiejszego dostępu do tras w formacie gpx
Informacji o miejscach noclegowych, przyjaznych rowerzystom.
Informacji na temat dostępności tras, promocji ścieżek oraz zdrowego / aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Łatwo dostępne mapy, np. strona www z trasami, noclegami....
Mapa z punktami serwisowymi
Bardzo dokładnych informacji
Ogólna dostępnych map
map

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Respondenci zwracają uwagę na potrzebę większej liczby tras bezkolizyjnych, poprawę jakości
powierzchni oraz prowadzenia szerszych akcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach (znaki,
kampania społeczna itp.). Z odpowiedzi wnioskujemy, że brak poczucia bezpieczeństwa na drodze może
być jedną z przyczyn niewybierania dolnośląskich tras na wycieczki rowerowe (szczególnie w kontekście
wycieczek z dziećmi).















lepszego oznakowanie tras (w niektórych miejscach łatwo pobłądzić), rozbudowy infrastruktury
rowerowej - większej ilości miejsc odpoczynku, potrzeba więcej bezpiecznych tras niekolizyjnych z
ruchem samochodowym (kultura jazdy kierowców w Polsce w stosunku do rowerzystów jest
niestety na niskim poziomie) - Uwagi wynikają głównie z porównania infrastruktury rowerowej w
Niemczech, gdzie jest cała sieć niekolizyjnych tras o świetnej nawierzchni (choć nie wszędzie), przy
takich trasach jest wiele punktów odpoczynku oraz restauracje, miejsca noclegowe stworzone pod
turystów rowerowych
Dobrze oznakowanej, połączonej w całość sieci dróg i autostrad rowerowych, które nie kolidują z
drogami publicznymi.
bike roads that have a barrier from the main roads and bike roads that not stop without an
connection to another bike road
Ścieżek rowerowych prowadzących przy dość ruchliwych ulicach. Często szlak prowadzi przez odcinki
drogi krajowej np DK 35
Wydzielonych tras rowerowych
Dobrych nawierzchni. Brak jest poboczy np takich jak na odcinku Brzeg Dolny - Wołów.
Tras równoległych do głównych dróg - tak aby ich unikać
Myślę że ciągle potrzeba większej ilości ścieżek rowerowych, dużo przejazdów jest bardzo
niebezpiecznych, kierowcy nie utrzymują bezpiecznego odstępu, proponują jazdę po chodniku która
jest niedozwolona, ale z punktu widzenia jezdni, wydaje się być bezpieczniejsza.
Bezpieczeństwa podczas konieczności poruszania sie drogami wojewódzkimi lub wyższej kategorii.
Wydzielonych tras poza drogami lokalnymi, bezpiecznych dla dzieci. Lepszego oznaczenia tras
brak bezpiecznej jazdy kierowców samochdów w konteście mijanych osób na rowerach, brak
asfaltowych ścieżek rowerowych, te z kostki to pomyłka przy rowerze szosowym.
Bardzo słabe nawierzchnie do kolarstwa szosowego, pomimo fantastycznych warunków terenowych,
brak oznakowania tras rowerowych, a także brak informacji dla kierowców aut o dużym natężeniu
rowerowych użytkowników dróg (kolarstwo szosowe).
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Odpowiednie miejsce dla rowerzystów w pociągach (w sezonie ciężko wcisnąć się bez roweru, a z
rowerem jest masakra). Komunikacja miejska w czasie dojazdów do pracy/szkoły jest tak zapchana,
że nie ma możliwości wejścia z rowerem (oczywiście w czasie poza pandemią, bo teraz jest luz).
Trasy rowerowe, z kórych korzystam często w miejscach skrzyżowania z drogami publicznymi są dość
niebezpieczne. Drogi publiczne z wydzielonym bocznym pasem dla rowerów są słabo utrzymywane
na obrzeżu i na trasach rowerowych zalega błoto, piach itp. Trasy górskie MTB wymagałyby
zwiększenia widoczności oznakowania, bo przy szybszej jeździe łatwo nie zauważyć oznaczeń,
ponieważ trzeba się bardziej skupić na samym przejeździe. Idealny byłby jednolity system - aplikacja
na telefon z nawigacją GPS i wgranymi wszystkimi trasami, od MTB, przez rodzinne, single, na
trekingowe itp. :)
drog rowerowych, pobocza dla rowerow przy drogach,, rowerobusow, pociagow
Tras rowerowych poza drogami publicznymi. Bezpiecznych bez ruchu pojazdów mechanicznych.

Infrastruktura
Respondenci wskazaną na niedociągnięcia i swoje pomysły ich naprawy związane z bazą noclegową i
serwisową, lepszym oznakowaniem tras, brakiem wystarczającej liczby wypożyczalni rowerów i
przyczepek dla dzieci, konieczności budowania dodatkowych wiat, parkingów, punktów
gastronomicznych w pobliżu tras, poprawy nawierzchni tras oraz większej liczby trasy (np. dla rodzin,
specjalistycznych + możliwość łączenie tras.
Baza noclegowa i serwisowa



















Noclegów w Międzygórzu z bazą rowerową
Centra rowerowe przy trasach takich jak np w Czechach
Trudno powiedzieć czego brakuje bo prawie wszystko jest. Można pomarzyć o większej ilości
kempingów, lepiej przygotowanych parkingach przy trasach rowerowych (dla samochodów),
stacjach naprawczych, gotowych pętelkach jak w gminie Miękinia ( fajne do jazdy z dziećmi).
Pół namiotowych na szlakach rowerowych
Stacji serwisowych
Baza hotelowa w Kotlinie Kłodzkiej przepełniona w sezonie.
baza noclegowa oraz serwisowa
Miejsc noclegowych z infrastrukturą stricte rowerową tj myjkami i miejscami do przechowywania
rowerów.
Więcej miejsc noclegowych
Noclegów z bezpiecznymi miejscami do przechowywania rowerów
tanie noclegi
Długodystansowych tras turystycznych. Do pokonywania z rodziną i dziećmi. Takich, które można
zrobić ciągiem z noclegami w kilka dni lub etapami.
Więcej stanowisk do pomocy technicznej dla rowerów
Punkty naprawcze
Zamykane są kolejne schroniska, będące świetną bazą noclegową dla turystów z mniejszym
budżetem.
samoobsługowych punktów naprawczych a także punktów informacji turystycznych zlokalizowanych
przy atrakcjach wzdłuż tras (z wyjątkiem powszechnie znanych destynacji)
Brakuje miejsc postojowych w miejscach atrakcyjnych turystycznie, informacji o nich. Brakuje
informacji o noclegach gdzie można zabezpieczyć rower na noc (osobne pomieszczenie gdzie rower
jest zamykany na noc)

Opis i oznakowanie tras



Lepsze oznaczenie, lepszy opis tras.
Kompleksowej informacji i wspólnego oznaczenia
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Lepsze oznakowanie tras rowerowych oraz dokładniejszy spis serwisów rowerowych
lepszego oznakowanie tras (w niektórych miejscach łatwo pobłądzić), rozbudowy infrastruktury
rowerowej - większej ilości miejsc odpoczynku, potrzeba więcej bezpiecznych tras niekolizyjnych z
ruchem samochodowym (kultura jazdy kierowców w Polsce w stosunku do rowerzystów jest
niestety na niskim poziomie) - Uwagi wynikają głównie z porównania infrastruktury rowerowej w
Niemczech, gdzie jest cała sieć niekolizyjnych tras o świetnej nawierzchni (choć nie wszędzie), przy
takich trasach jest wiele punktów odpoczynku oraz restauracje, miejsca noclegowe stworzone pod
turystów rowerowych
Oznaczenia tras gdzie można jechać z dziećmi oraz tras, które są po za ruchem samochodowym
W mojej okolicy tzn Zgorzelec brak informacji o oznaczonych trasach rowerowych. Nawet informacja
turystyczna rozkłada ręce.
Lepszego oznakowania. Odswieżania starych znaków.
Dobrze oznakowanych, długich tras rowerowych (takich jak eurovelo, green velo) oraz tras dla
rowerów szosowych o dobrej nawierzchni i małym natężeniu ruchu.
Lepszego oznaczenia tras oraz promocji ciekawych atrakcji rowewrowych
Dobrze oznakowanych tras
Brakuje aktualnych map papierowych (czasami wolę papier niż smartfon) dla mniej atrakcyjnych
turystycznie regionów. Przykład - powiat średzki czy legnicki, dla którego udało mi się dostać jedynie
mapę sprzed 15 lat, na której zaznaczono szlaki rowerowe, które obecnie już nie istnieją (w jednym
miejscu nawet zamiast drogi jest bagnisko). No i oznakowanie w terenie. O ile np. w okolicach
Milicza trasy są oznakowane wyraźnie, to w niektórych miejscach oznaczenia starych szlaków
rowerowych są jedynie pozostałościami oznaczeń na drzewach.
lepszego oznakowania , lepszej bazy
Lepszych oznaczeń, mapek, tras nie tylko dla rowerzystów wycieczkowych ale i dla tych co jadą się
przejechać na sportowo,
Lepsze oznakowanie tras i kierunkowskazów dalszej jazy
Oznakowania gatunku nawierzchni
wiecej miejsc do przewozu rowerów w pociągach KD i Regio; lepsze oznakowanie i promowanie tras
(poza Strefą Sudety i Glacensis brak jednolitego oznakowania, istniejące oznakowanie jest zbyt
rzadko odświeżane/naprawiane)
Dobrych oznaczeń ciekawych miejsc gdzie i jak dojechać z trasy rowerowej.
Oznakowanych, bezpiecznych tras rowerowych, dluzszych niz 15km
Większej ilości lub lepszego oznakowania miejsc, które umożliwiałyby serwis roweru.
Oznaczonych pętli.
Lepszego oznakowania tras, lepszych aplikacji na telefon
Dobrego oznakowania w terenie i infrastruktury postojowej
Dobrego oznakowania oraz miejsc gdzie można dobrze zjeść przyjaznych rowerzystom
słabe oznakowanie tras, słaba nawierzchnia,
Lepszego oznakowania, tabliczek wzorem ścieżek w Niemczech.
Oznakowanie, przygotowanie nawierzchni, punkty obslugi i serwisu
Lepsze oznakowanie tras
Może trochę lepsze oznakowanie miejsc gdzie rowerzyści mogą coś zjeść podczas trasy. Mogą być
nawet polecane miejsca do których trzeba trochę zjechać z trasy. Takie miejsca przyjazne
rowerzystom. Jeżdżąc po Dolinie Baryczy musieliśmy trochę takich miejsc szukać.
Brakuje mi JEDNOLITEGO systemu oznaczenia szlaków i tras. Aktualnie co inwestor to inne
oznakowanie. Taka sytuacja mnie osobiście wręcz zniechęca do korzystania z gotowych tras/szlaków.
Nie mam też nigdy pewności co się stanie jeśli przegapię jakiś skręt i czy właśnie tego nie zrobiłem.
Większej liczby tras rowerowych, lepszego skomunikowania tras miejskich z pozamiejskimi,
większego bezpieczeństwa i lepszego oznakowania.
Kategorii tras z wyróżnieniem takich gdzie ścieżki są wydzielone i można spokojnie jechać z rodziną
Wciąż zbyt mało punktów serwisowych na trasach, informacji gdzie takie punkty się znajdują.
co jakiś czas/ informacji o najbliższym/ dostępnym serwisie/ sklepie rowerowym gdyby np. zaszła
konieczność skorzystania z takiego punktu. Więcej wiat na trasie/ miejsc odpoczynkowych mogących
służyć także za schronienie w razie niepogody itp.
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Jestem z Małopolski. Bardzo lubię Dolny Śląsk. Kilka razy zdarzyło mi się że na Dolnym Śląsku ścieżka
rowerowa mi gdzieś uciekła.

Wypożyczalnie rowerów i przyczepek dla dzieci











Mało wypożyczalni sprzętu, brak bike parków z wyciągami takie jak w Czarnej Górze, (w porównaniu
do Szczyrku i okolic, gdzie jest tego dużo)
a chwilę obecną, na etapie zapoznawania się z całą infrastrukturą wszystkiego mam dużo. Z
perspektywy minionych lat mogę powiedzieć natomiast że brakowało mi wypożyczalni rowerów
poza miejscami popularnymi turystycznie oraz opcji transportu zbiorowego połączonego z
przewozem roweru.
Wypożyczalni rowerów w mniejszych miasteczkach, w tym przyczepek dla dzieci. Czynnych tras
kolejowych, zwłaszcza powiat lwówecki, którymi moglibyśmy podróżować z dziećmi i z rowerami w
odległe miejsca.
Więcej wypożyczalni, trailheadów - tak naprawdę jest tylko Srebra Góra, a podobne mogłyby być
jeszcze w okolicach Stronia Śląskiego np.
Więcej punktów z możliwością wypożyczenia rowerów
Brakuje miejsc gdzie wymyć rower nawet za opłatą. Brakuje wypożyczalni rowerów MTB z
ubezpieczeniem. Z tego powodu wynajmuje rowery w Czechach. Regulaminy wypożyczalni na
dolnym Śląsku są strasznie stronnicze. Trasy rowerowe często nie są połączone. Często oznaczenia
trudności są mylące, np Sienna/Czarna góra czerwone trasy są w dół, niebieskie pod górę. Trudność
taka sama. Brakuje mapek rowerowych. Często w okolicy tras rowerowych nie ma miejsc gdzie
można by zakupić wodę, jedzenie.
Infrastruktura- toalety- punkty obsługi rowerów -wypożyczalnie

Wiaty, parkingi, gastronomia, bezpieczeństwo i nawierzchnia tras











Połączeń tras bez konieczności jazdy po drogach z ruchem samochodowym
Brakuje wydzielonych tras rowerowych z prawdziwego zdarzenia, nie powiązanych z ruchem
drogowym, nawet jeśli są gdzieś krótkie odcinki to z reguły nie łączą w dłuższe kilkusetkilometrowe
szlaki, nieporozumieniem jest budowa tras z kostki brukowej, na trasach brakuje atrakcji
turystycznych, jak choćby wieże widokowe (jeśli już są to zwykle ruiny lub pozostałości po dawnym
okresie świetności), czy odrestaurowane zamki.
Najbardziej brakuje mi tras poza ulicami/ drogami. Wały na rzekach np. Odrze, Widawie to świetna
infrastruktura we Wrocławiu i okolicach, ale bardzo często nieprzejezdna, zarośnięta trawą po
pachy, albo rozjeżdżona z koleinami i błotem. Wrocław i Brzeg Dolny łączy Odra i wały
przeciwpowodziowe w wielu miejscach w opłakanym stanie - a jeżdżenie z dała od samochodów jest
bezpieczniejsze i można wdychać świeże powietrze a nie spaliny i cieszyć się przyrodą, wodą, lasem.
Trasy po ulicach nie sprzyjają wycieczką z dziećmi i samochody są dużym zagrożeniem. Wolę jeździć
po lasach, wałach przeciwpowodziowych.
Dłuższych tras bez ruchliwych przejść
Tras rowerowych w rejonie Legnicy z dobrą nawierzchnią.
Ciekawie poprowadzonych tras asfaltowych dla roweru szosowego jak np. Kolej na rower w
lubuskiem
brak bezpiecznej jazdy kierowców samochodów w kontekście mijanych osób na rowerach, brak
asfaltowych ścieżek rowerowych, te z kostki to pomyłka przy rowerze szosowym.
Bardzo słabe nawierzchnie do kolarstwa szosowego, pomimo fantastycznych warunków terenowych,
brak oznakowania tras rowerowych, a także brak informacji dla kierowców aut o dużym natężeniu
rowerowych użytkowników dróg (kolarstwo szosowe).
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Porządnych dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej albo betonowej. Polecam Państwa uwadze
inwestycje jakie przeprowadzają samorządy województwa zachodniopomorskiego i małopolskiego.
Brakuje dobrych dróg rowerowych zwłaszcza w części górskiej województwa, najbardziej atrakcyjnej
krajoznawczo. W tym sensie pytanie o zróżnicowanie nawierzchni tras rowerowych jest bez sensu.
Jeżdżąc z sakwami nie zależy mi zupełnie na wynalazkach dla MTB.
szlaki rowerowe w standardzie asfaltowym poza rogami samochodowymi - np na starych szlakach
nieużywanych kolejowych np do Walimia z Jedliny Wałbrzycha!!!!!!
Dobrej nawierzchni (rower szosowy :))
Oddzielnych ścieżek dla rowerów, lepszej nawierzchni, lepszego oznakowania tras, większej liczby
wagonów dostosowanych do przewozu rowerów w pociągu.
Utwardzonych dróg rowerowych, bazy noclegów dla rowerzystów, miejsc postojowych. Informacji o
nich
Utwardzonych dróg rowerowych, bazy noclegów dla rowerzystów, miejsc postojowych. Informacji o
nich
Brakuje nam przede wszystkim dobrych nawierzchniowo tras rowerowych łączących większe miasta i
ciekawe historycznie miejsca tzn autostrad rowerowych. Brakuje dobrze przygotowanych MOR-ów
czyli miejsc obsługi rowerzystów, gdzie można się zatrzymać, odpocząć, dokonać drobnego serwisu
roweru.
Brakuje nam przede wszystkim dobrych nawierzchniowo tras rowerowych łączących większe miasta i
ciekawe historycznie miejsca tzn autostrad rowerowych. Brakuje dobrze przygotowanych MOR-ów
czyli miejsc obsługi rowerzystów, gdzie można się zatrzymać, odpocząć, dokonać drobnego serwisu
roweru.
Większa liczba punktów gastronomicznych przy atrakcjach turystycznych.
większej liczby miejsc postojowych ze stacjami naprawy rowerów; większej dostępności komunikacji
publicznej sprzyjającej rowerzystom, w niektórych rejonach lepszego oznakowania tras
Parkingów :Bary restauracje nie oferują przyczepienia roweru w bezpiecznym miejscu
Większe parkingi i więcej punktów gastronomicznych
w pobliżu atrakcji turystycznych (zamki, kościoły, muzea) brak jest odpowiednich miejsc gdzie można
zostawić rower (np. parking rowerowy)
drogie bilety za rower w KD, wypozyczalnie w Czechach oferują ubezpieczenie roweru od uszkodzen
w cenie - w srebnej gorze, w kotlinie, swieradowie wypozyczalnie maja w regulaminach
odpowiedzialność za uszkodzenia - wybieram przez to oferty czeskie...,
nei widzialem myjki dla rowerow przy szlakach, fatalny stan szlaku rowerowego Wrocław - Trzebnica
w okolicach Taczowa (piach, błoto), parking na przeleczy Tapadla jest za maly - niszczony przez
samochody,
Możliwość krótkotrwałego zostawienia roweru pod atrakcjami turystycznymi i sklepami
(stojaki,wiaty)
Słaba infrastruktura na trasach na singlach pod względem miejsc gastronomicznych i serwisów
Parkingów przy trasach dla auta. Szlaków dla dzieci.
problem ze znalezieniem otwartych punktów gastronomicznych poza sezonem - opinia dotyczy
Kotliny Kłodzkiej
Wiaty do noclegu w lesie
miejsc z wiatami przystankowymi
Np. miejsc z ogólnodostępną wodą pitną, zadaszeń i miejsc ze stołami
miejsc wypoczynkowych z toaletą i wodą
Miejsc postoju przyjaznych rowerzystom, tablic informacyjnych i oznaczeń.
Brak miejsc odpoczynkowych, wiat, biwaków.

Trasy (dla rodzin, specjalistyczne, łączenie tras, utrzymanie, inne)



singli i tras dla rodzin
Jeździmy rodzinnie więc warto inwestować w bezpieczne trasy budiwane/modernizowane z myślą o
najmłodszych.
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Trasy rowerowe w kotlinach kamiennogórskiej i jeleniogórskiej - jest ich zbyt mała liczba, szczególnie
do wycieczek z małymi dziećmi.
Bezpieczne, dobrze oznaczone trasy na rodzinne wycieczki, miejsca postoju (wiata, ławka, pitna
woda).
Więcej tras rowerowych z atrakcjami dla dzieci
Oferty dla rodzin.
Brakuje w zachodniej części województwa asfaltowych ścieżek dla całej rodziny wytyczonych poza
drogami.
Więcej propozycji dla rodziców z dziećmi.
Brakuje mi ścieżek prostych dla dzieci 3-5 lat.
Czekam wciąż na Blue Velo na Dolnym Śląsku
Single trucków
Długiej trasy rowerowej pozwalającej w łatwy sposób zwiedzić różne miejsca w województwie. (typu
green velo). Więcej tras dla kolarzy szosowych (lepsza nawierzchnia dróg w okolicach Wrocławia
(południowa część)
Tras typu FLOW
Więcej singletrack
Udostępnienie i budowa szlaków górskich w Karkonoszach ogólnie w górach
Tras prowadzonych wzdluz rzek
Większej ilości oficjalnych tras enduro :)
Trudnych tras MTB trail enduro
Tras typu DH. Za malo technicznych tras, bikepark dzikowiec/czarnagora to jedyne miejsca gdzie
mozna jezdzic extremalnie na donym slasku. A u Czechow, zaraz za granica mamy Spindlerowy mlyn,
Rokytnice, Liberec, Pec [jedna z lepszych technicznie tras DH w okolicy]. Wiekszosc polakow po prostu
woli pojechac do czech na downhill, to tez widac jak jest sie w czeskich bikeparkach blisko granicy,
zazwyczaj wiekszosc osob tam to polacy.
O ile tras enduro/singletruckow powstaje calkiem sporo i jest po czym pojezdzic to kompletnie
zapomniano o odmianie ekstremalnej czyli downhillu. Juz malopolska ma pod tym wzgledem lepiej.
Głownie dlatego większość ocen jest nizsza o 1-2 punkty.
Komunikacja publiczna, to zalezy od miejsca, ale w Jeleniej Gorze to nawet zostalem wyproszony z
autobusu jak wsiadlem z rowerem, tak bardzo miasto NIE rowerowe, choc okolice sprzyjaja.
Przydałoby się jeszcze wiecej tras enduro, bardziej wyczynowych i o wysokim stopniu trudności oraz
szlaków rowerowych o bardziej naturalnym profilu
ścieżek rowerowych łączących małe miasteczka i wsie, lub tworzących jedną spójną sieć tras. Dojazd
rowerem do szlaków rowerowych, niestety zawsze wiąże się z podróżowaniem po bardzo ruchliwych
drogach.
Brak współdziałania między samorządami w łączeniu i konserwacji tras rowerowych.
łączników tras rowerowych, coś na kształt odnóg szlaku Green Velo
Tras rowerowych które łączyły by się, a nie poszczególnych tras w poszczególnych miejscowościach
którymi ciężko dojechać gdzieś dale 100 i więcej km
połaczenia rożnych tras, więcej dróg betonowych
Tras leśnych na nizinach blisko większych miast
Ścieżki rowerowej które łączą z Czechami
Prowadzenie części tras MTB np. single Glacensis poza bezpośrednią bliskością gastronomii, np. szlaki
do schronisk. Może nie daleko, ale często trzeba zjechać z trasy żeby coś zjeść.
Lepszych informacji na temat dostępnych tras. Tras rowerowych zaczynających się w mieście lub
wytyczenia tras rowerowych którymi można dojechać z miasta do konkretnej trasy
Promocji tras i miejsc. Budowy tras tylko rowerowych a nie przy okazji pieszych.
Tras rowerowych przeznaczonych tylko dla rowerzystów na terenach wiejskich
Lepiej utrzymane trasy singletrack glacensis. Sciezki zarastaja latem, bandy (czyli podwyzszone
obrzeza sciezek) po jednym sezonie sa zwykle bezuzyteczne.
Dokładnych map, dobrze utrzymanych dróg rowerowych poprowadzonych przez tereny zielone (lasy,
łaki, itd)
Regularny serwis tras rowerowych przez samorządy i wpisywanie do baz tras faktycznie możliwych do
przejechania rowerem, a nie także potencjalnie istniejących
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Przede wszystkim brakujących odcinków planowanych dróg rowerowych. Większość nowszych dróg
zaczyna się w miastach/miasteczkach i mimo planów połączenia z innymi miastami często brakuje
odcinków położonych przy granicy gmin. Brakuje też często dobrego utrzymania istniejących tras - np.
regularnego koszenia dzikiej zieleni, która "kładąc się" wchodzi na ścieżki i je zwęża. W pogodne dni,
kiedy więcej osób korzysta z takich ścieżek, odczuwalny jest tłok.
Ścieżki między miejscowościami.
Dojazdu do SingleTracks, połączeń między miastami na zachodzie województwa
Tras łączących różne regiony, dłuższe trasy
Połączonych tras. Czasem jedna się kończy i z dziećmi trzeba jezdnią przejechać 1km albo dwa.
Lepszych połączeń komunikacyjnych miasta z trasami poza miastem , przede wszystkim
bezpieczniejszych i nie prowadzących przez główne trasy samochodowe
w sumie może więcej dróg leśnych
Dróg rowerowych ułatwiających komunikację z miejscowości podmiejskich do miasta - choćby z gm.
Żórawina do Wrocławia
Więcej ścieżek rowerowych
Regularnego sprzątania ścieżek rowerowych, lepszych rozwiązań w pociągach, gdyż często okazuje się
na peronie, że mimo zakupionego biletu rowerzysta nie jest wpuszczany do pociągu przez brak
miejsca. Większych udogodnień dla rowerzystów- od razu przychodzi mi do głowy palmiarnia
Wałbrzyska, gdzie nie można wprowadzać rowerów poza bramę. Jedyne miejsce, w którym można
zostawić rower to parking poza murami przy ulicy, który jest niemalże gwarancją utraty roweru.
Brakuje mi dobrej jakości tras prowadzonych po wałach przeciwpowodziowych.
okolice Trzebnicy - brak spójności istniejących dróg rowerowych, nagle się urywają, nie kontynuują,
bądź kontynuują po pokonaniu niebezpiecznego skrzyzowania itp. chodniki dla pieszych
przekształcone na drogi rowerowe,więc piesi nie mają własnej ścieżki
Wiele ścieżek rowerowych jest niedokończonych i żeby dostać się z jednej na drugą trzeba sporo
kombinować. Trafiałem także na wiele ścieżek, które kończą się w bezesnownym miejscu i prowadzą
do nikąd. Istnieje już mnóstwo fajnych tras rowerowych, chociażby po wałach, które nie są dobrze
oznaczone i bez odpowiedniego researchu ciężko na nie trafić.
Jednolitych duzych projektow jak Singletrek Glacensis lub strefa MTB na całej powierzchni
dolnoslaskiego. Wspolpracy z lesnictwami i administracja w celu utrzymania tras lub nie niszczenia ich
przez pilarzy. Drobnej infrastruktury cateringowej na węzłach.
Prawdziwej sieci dróg rowerowych na Dolnym Śląsku. Ścieżki rowerowe nie są połączone. Zbyt długie
odcinki tras musimy pokonywać na drogach komunikacji publicznej.
Ścieżek rowerowych
Tras rowerowych połączonych z Czechami i Niemcami
Łatwych tras rowerowych w zachodniej części
tras rowerowych z Wrocławia w Góry
tras rowerowych z Wrocławia w Góry
Dobrej sieci ścieżek rowerowych poza głównymi drogami
Infrastruktury wylotowej z miasta Wrocławia.
Szlaku rowerowego z Wrocławia do granicy z Niemcami.
Więcej tras w okolicy Szczawna Zdroju
Autostrad rowerowych Wrocław-Kłodzko, Wrocław-Jelenia Góra, Wrocław-Dolina Baryczy
Blue Velo
Więcej ścieżek rowerowych
Tras długodystansowych w terenie.
Trasa, Strzelin - Wrocław
więcej tras rowerowych poza drogami publicznymi do największych atrakcji Dolnego śląska
Trasy wdłuź rzek
Trasę jednodniowe
Ograniczona ilość ścieżek rowerowych w karkonoszach
Tras rowerowych
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Spójności szlaków rowerowych, spójności dróg rowerowych i jakości infrastruktury rowerowej. Dla
"sakwiarza" Rowerowego turystycznych fajnych atrakcyjnych tras, na które można zaprosić i pokazać
bez kompleksów nie ma. Brakuje standardów. Są piękne miejsca z fajnie wytyczonymi szlakami gdzie
nie ma jakości vide: Stawy Milickie, za to mamy ciekawe szlaki i trasy dedykowane dla MTB -np.
GŁUSZYCA, Wałbrzych, Szklarska ale jeśli piszemy o trasach turystycznych to nie ma prawie nic ze
standardem Velo Małopolska



Brakuje zdecydowanie spójnych działań na poziomie wojewódzkim w określeniu i budowie sieci
ścieżek rowerowych. Samo wypracowanie listów intencyjnych, koncepcji sieci i przełożenie
odpowiedzialności za budowę na gminy spowoduje niewątpliwie niekonsekwencje w realizacji i braki
w ciągłości ścieżek. W mojej ocenie, po odbyciu wielu wycieczek do innych rejonów Polski warto by
wziąć przykład z województwa zachodniopomorskiego czy małopolskiego, które na poziomie urzędu
marszałkowskiego wypracowały plan budowy, a następnie przystąpiły do spójnej i konsekwentnej
realizacji. Dolny Śląsk ze swoim bogactwem terenów atrakcyjnych turystycznie ma ogromny potencjał,
co widać po tłumach rowerzystów na ścieżkach wybudowanych w okolicach Doliny Baryczy. Poza
trasami dojazdowymi codziennymi do Wrocławia, które mogłyby z okolicznych miejscowości być
realizowane rowerami, rzeki takie jak Bóbr czy Kwisa mają bardzo duży potencjał na zbudowanie
ciekawych tras rowerowych. Oprócz tego Odra, jako największa rzeka regionu ma również bardzo
duży potencjał, przy dobrze wykonanej infrastrukturze, na przyciąganie nowych turystów
rowerowych.
Więcej bike-parków (chociaż zaraz się Zieleniec otwiera;).
więcej baz rowerowych




 Kompletnej trasy po wałach Odry - Np pętla z Wrocławia do Brzegu Górnego po obu stronach rzeki.
 Tras rowerowych na odcinku Bolesławiec-Chojnów-Legnica
 Więcej zróżnicowanych tras
 Więcej tras
 Ścieżek rowerowych.
 Więcej ścieżek rowerowych w powiecie Kamienna Góra
 Single w górach sowich
 Więcej single tracków w górach
 Ścieżki rowerowej z Brochowa do miasta
 więcej tras
 Więcej tras!
 Więcej legalnych tras o zróżnicowanym poziomie trudności. Dobrym przykładem są Enduro Trails w
Bielsko Białej.
 Trasy widokowej
 ukończenia połączenia Wrocławia z województwem wielkopolskim ;)
 Rozwoju tras na północ od Wrocławia, w kierunku Trzebnicy, Obornik Śląskich. Trasy są zaniedbane,
brakuje ścieżek rowerowych, często trzeba jechać ulicą, aby dotrzeć do
 Wydzielone DDR
 Większego zróżnicowania tras rowerowych, nie tylko łatwych ścieżek typu Singletrack Glacensis

PROMOCJA TRAS I MIEJSC









Regularny serwis tras rowerowych przez samorządy i wpisywanie do baz tras faktycznie możliwych
do przejechania rowerem, a nie także potencjalnie istniejących
Większej promocji w postaci np. wysyłanych map, rozdawania map podczas jakiś imprez
rowerowych albo jako dodatek do lokalnych gazet
Promocji tras i miejsc. Budowy tras tylko rowerowych a nie przy okazji pieszych.
Lepszego oznaczenia tras oraz promocji ciekawych atrakcji rowerowych
Promocji tras.
Oznaczeń i aktualnych tras dostępnych na mapach
Więcej bezpłatnych map i łatwiejszy do nich dostęp
Dostępności map papierowych z ciekawymi trasami dla rodzin z dziećmi
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* Brakuje mi promocji niektórych bardzo atrakcyjnych rowerowo lecz trochę zapomnianych
regionów Dolnego Śląska, np. Wzgórza Niemczańskie, Wzgórza Strzelińskie.
* Brakuje mi oznakowani, które pomogłyby rowerzystom uniknięcia jazdy drogą szybkiego ruchu, np.
DK8 albo DK35.
Wydaje mi się że nie są nigdzie indziej reklamowane. Na Mazowszu nigdy nie widziałem żadnych
informacji o trasach w dolnośląskim. W ogóle to widzę że Mazowsze to jeździ tylko w Tatry, znam to
z autopsji ... po osobach które znam - po prostu nie znają innych gór i regionów. Szkoda !
Jak dla mnie super, może tylko dostępności papierowych wersji, szczególnie możliwość wysyłki
pocztą.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA (SIATKA POŁĄCZEŃ, TRANSPORT ROWERÓW, INNE)
Zgłoszono uwagi, że miejsc w pociągach jest za mało, a jest to jedyna możliwość komunikacji poza
własnym samochodem. Zwrócono także uwagę na nieprzyjazną komunikację miejską w wielu
miastach. Jest to duże utrudnienie dla potencjalnych turystów rowerowych.





















Spójnej komunikacji wewnątrz miasta
Wypożyczalni rowerów w mniejszych miasteczkach, w tym przyczepek dla dzieci. Czynnych tras
kolejowych, zwłaszcza powiat lwówecki, którymi moglibyśmy podróżować z dziećmi i z rowerami w
odległe miejsca.
Linia kolejowa z Jeleniej Góry do Świeradowa
Więcej połączeń kolejowych np. w kierunku Kudowy Zdrój. Więcej zróżnicowanych tras, np w strefie
mtb obejmującej Góry Sowie oraz Góry Kamienne brakuje singli. Przykładem może być południowe
zbocze Grabiny, które jest kompletnie nie wykorzystane a tam można było by zrobić piękny odcinek
singla. Dodatkowo w Górach Sowich przydało by się parę trudniejszych sekcji.
Brak zbioru tras w jednym miejscu, i konieczność szukania ich w różnych miejscach.
Bardzo zła infrastruktura komunikacyjna. Za mało połączeń i zbyt rzadkie. Nieraz zdążyło się, że nie
zostałem wpuszczony do pociągu.
Większa dostępność szlaków GPS
Okalnej komunikacji autobusowej z możliwością transportu roweru
Niestety poza pkp nie ma możliwości podróżowania z rowerem. Na wałach przeciwpowodziowych
Odry gdzie wytyczone są trasy rowerowe , w okresie letnim nieprzejezdne (trawa po pas)koszenie
dopiero na jesień.
Lepszej komunikacji publicznej (kolejowej )w mojej okolicy
komunikacja najlepiej pkp
KOMUNIKACJI I TRANSPORTU DLA ROWERÓW
Komunikacji publicznej przystosowanej do transportu rowerów.
Odpowiednie miejsce dla rowerzystów w pociągach (w sezonie ciężko wcisnąć się bez roweru, a z
rowerem jest masakra). Komunikacja miejska w czasie dojazdów do pracy/szkoły jest tak zapchana,
że nie ma możliwości wejścia z rowerem (oczywiście w czasie poza pandemią, bo teraz jest luz).
Trasy rowerowe, z kórych korzystam często w miejscach skrzyżowania z drogami publicznymi są dość
niebezpieczne. Drogi publiczne z wydzielonym bocznym pasem dla rowerów są słabo utrzymywane
na obrzeżu i na trasach rowerowych zalega błoto, piach itp. Trasy górskie MTB wymagałyby
zwiększenia widoczności oznakowania, bo przy szybszej jeździe łatwo nie zauważyć oznaczeń,
ponieważ trzeba się bardziej skupić na samym przejeździe. Idealny byłby jednolity system - aplikacja
na telefon z nawigacją GPS i wgranymi wszystkimi trasami, od MTB, przez rodzinne, single, na
trekingowe itp. :)
wiecej miejsc do przewozu rowerów w pociągach KD i Regio; lepsze oznakowanie i promowanie tras
(poza Strefą Sudety i Glacensis brak jednolitego oznakowania, istniejące oznakowanie jest zbyt
rzadko odświeżane/naprawiane)
Na chwilę obecną, na etapie zapoznawania się z całą infrastrukturą wszystkiego mam dużo. Z
perspektywy minionych lat mogę powiedzieć natomiast że brakowało mi wypożyczalni rowerów
poza miejscami popularnymi turystycznie oraz opcji transportu zbiorowego połączonego z
przewozem roweru.
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Komunikacji autobusowej z miejscami dla rowerów. Oznaczenia tras na terenach mniej popularnych
poza górami.
Myślę, że najbardziej kuleje komunikacja. W Czechach w miejscowościach turystycznych niemal
każdy autobus w sezonie ciągnie za sobą przyczepkę dla rowerów.
Tras typu DH. Za malo technicznych tras, bikepark dzikowiec/czarnagora to jedyne miejsca gdzie
mozna jezdzic extremalnie na donym slasku. A u Czechow, zaraz za granica mamy Spindlerowy mlyn,
Rokytnice, Liberec, Pec [jedna z lepszych technicznie tras DH w okolicy]. Wiekszosc polakow po
prostu woli pojechac do czech na downhill, to tez widac jak jest sie w czeskich bikeparkach blisko
granicy, zazwyczaj wiekszosc osob tam to polacy.
O ile tras enduro/singletruckow powstaje calkiem sporo i jest po czym pojezdzic to kompletnie
zapomniano o odmianie ekstremalnej czyli downhillu. Juz malopolska ma pod tym wzgledem lepiej.
Glownie dlatego wiekszosc ocen jest nizsza o 1-2 punkty.
Komunikacja publiczna, to zalezy od miejsca, ale w Jeleniej Gorze to nawet zostalem wyproszony z
autobusu jak wsiadlem z rowerem, tak bardzo miasto NIE rowerowe, choc okolice sprzyjaja.
KD nie rozumie rosnącej popularności turystyki rowerowej (podwyżki cen biletów na rower,
'nieprzychylność' kier.poc. w stosunku do rowerzystów, za mała przestrzeń na rowery w wagonach
[w pociągach na najpopularniejszych turystycznie połączeniach: JG, Kotlina])
większej ilości transportu publicznego pozwalającego na przewóz rowerów ( ilość miejsc w
pociągach KD też jest znikoma)
Rowerem do pociągu. Mała liczba możliwości przewozu rowerów. Za mało tras !
pociągów
Właśnie komunikacja, dla rowerzystów najważniejsza możliwość podróży PKP
Komunikacja
Oddzielnych ścieżek dla rowerów, lepszej nawierzchnii, lepszego oznakowania tras, większej liczby
wagonów dostosowanych do przewozu rowerów w pociagu.
większej liczby miejsc postojowych ze stacjami naprawy rowerów; większej dostępności komunikacji
publicznej sprzyjającej rowerzystom, w niektórych rejonach lepszego oznakowania tras
drogie bilety za rower w KD, wypozyczalnie w czechach oferuja ubezpieczenie roweru od uszkodzen
w cenie - w srebnej gorze, w kotlinie, swieradowie wypozyczalnie maja w regulaminach
odpowiedzialnosc za uszkodzenia - wybieram przez to oferty czeskie...,
nei widzialem myjki dla rowerow przy szlakach, fatalny stan szlaku rowerowego Wrocław - Trzebnica
w okolicach Taczowa (piach, błoto), parking na przeleczy Tapadla jest za maly - niszczony przez
samochody,
Oznakowane kilkudniowe trasy, lepsza możliwość przewozu pociągiem
Jeżeli nie jedziemy autem na miejsce, nieraz trudno wybrać się pociągiem we wszystkie interesujące
miejsca
Połaczenia tras z komunikacja(pks/pkp) ktora mozna wrocic z rowerem
Komunikacji dla rowerzystów, która pozwoliłaby dotrzeć z parkingu do punktu startu wycieczki.
, tak aby uniknąć powrotu tą samą drogą, gdzie nie możliwa jest pętla
Przewóz rowerów środkami komunikacji poblicznej, np. PKs, MKP, mało stanowisk do przewozu
rowerów w PKP
Więcej miejsc na rowery w pociągach, częstsze kursowanie.

INNE






Więcej organizacji rajdów dla seniorów
Rajdy MTB dla amatorów.
Brakuje aktualnych map papierowych (czasami wolę papier niż smartfon) dla mniej atrakcyjnych
turystycznie regionów. Przykład - powiat średzki czy legnicki, dla którego udało mi się dostać jedynie
mapę sprzed 15 lat, na której zaznaczono szlaki rowerowe, które obecnie już nie istnieją (w jednym
miejscu nawet zamiast drogi jest bagnisko). No i oznakowanie w terenie. O ile np. w okolicach
Milicza trasy są oznakowane wyraźnie, to w niektórych miejscach oznaczenia starych szlaków
rowerowych są jedynie pozostałościami oznaczeń na drzewach.
Brakuje też imprez rowerowych nastawionych na kolarzy mniej zaawansowanych, nastawionych na
turystykę.
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Brak propozycji w czasach epidemii
Mało zawodów

6. CO POMAGA W PLANOWANIU WYCIECZEK PO DOLNYM ŚLĄSKU?
Kolejna część raportu dotyczy planowania wycieczek rowerowych po Dolnym Śląsku oraz narzędzi, które
pomagają w podróży.
Planując wycieczki rowerowe rowerzyści najczęściej korzystają z tras opisanych w Internecie (blogi,
portale ) – 73%.
Chętnie korzystają z aplikacji internetowych – 68,4%. I choć z aplikacji korzysta mniejszy odsetek
respondentów, to jednak ona wybierana jest najczęściej.
Rzadziej, rowerzyści biorący udział w badaniu, zaglądali do map papierowych i przewodników – 44%. Dla
11,5% była to najczęstsza pomoc podczas podróży rowerowych. Choć warto zaznaczyć, że dysproporcja
między tymi odpowiedziami może wynikać z faktu, że w badaniu wzięli udział internauci, którzy na co
dzień chętnie korzystają z technologii.
Z kolei dla ponad połowy respondentów źródłem wiedzy o trasach rowerowych są znajomi – 52%.
Ciekawym sposobem jest nie planowanie wycieczki w Internecie, ale korzystanie z oznakowanych tras
rowerowych. Robi tak 45%.
5% rowerzystów korzysta ze zorganizowanych wycieczek rowerowych, a 7% nie korzysta z niczego.
z tras opisanych w Internecie (blogi i portale)

73,2%

z aplikacji internetowych

68,4%

z rekomendacji znajomych

52,2%

z oznakowanych tras rowerowych (jadę…

45,0%

z mapy papierowej lub przewodników

44,1%

z autorskich tras wytyczonych przezinnych…
inne (jakie?)…
nie korzystam z niczego
korzystam ze zorganizowanych wycieczek rowerowych

36,5%
10,4%
6,9%
4,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Wykres 17 Pytanie 14. Z czego korzystasz przy planowaniu wycieczki rowerowej? (możliwość wielu
odpowiedzi)

Portale/blogi/fanpage/aplikacje przydatne podczas planowania wycieczek rowerowych
Respondenci wskazali 188 różnych portali/blogów/fanpage/aplikacji, które inspirują ich do wycieczek
rowerowych nie tylko na Dolnym Śląsku. Najbardziej popularnym źródłem inspiracji jest aplikacja Strava
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- 9%, grupy rowerowe na FB (bez wskazywania konkretnych - 9%, Dolny Śląsk rowerem - 9%) i
strona/aplikacjamapy.cz. - 9%.
Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytanie: Skąd czerpiesz inspiracje do wycieczek rowerowych w Internecie? Podaj
konkretne portale/blogi/fanpage/aplikacje, które uzyskały więcej niż 1% wskazań
1

5

9

13

20

Strava
FB: grupy rowerowe
Dolny Śląsk Rowerem
Mapy.cz
Singletrack Glacensis
Traseo.pl
Mapy google
www.dolnoslaskakrainarowerowa.pl
Blogi turystyczne
Portale regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych
znajkraj.pl
Komoot
Trailforks
Mapy/GPX
Kołem się toczy
Wyszukuje w Google
1enduro.pl
Zbierajsie.pl
rowerem.info
Internet
dolnyslask.travel
YT
Portale i aplikacje
Velo Małopolska
Rowerem po Śląsku
IG
Wyprawy rowerowe z sakwami
Garmin Connect
YT: Szajabajk
ridewithgps.com
czasnarower.pl
roweronline.pl
Polska po godzinach
Turystyka Rowerowa
Aplikacja Suunto
Ciekawe miejsca w Polsce
Aplikacja: Mapa Turystyczna
SnaT
LosWiaheros
HopCycling
magazynbike.pl
Endomondo
Mamba on Bike
Skazani na rower
Green Velo

9%
9%
9%
9%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
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7. JAKIE ROWEROWE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ MAJĄ ROWERZYŚCI?
61% osób, które wzięły udział w badaniu planuje dłuższy wyjazd rowerowy po Dolnym Śląsku w 2021
roku. W tej grupie znalazły się także osoby, które dotąd nie podróżowały rowerem po tym regionie,
a także osoby, które dotychczas korzystały wyłącznie z jednodniowych wycieczek rowerowych. 31,7%
nie ma jeszcze planów odnośnie dłuższego wyjazdu rowerowego po Dolnym Śląsku, ale go nie wyklucza.
Jedynie 7,2% nie planuje podróży rowerowych po Dolnym Sląsku, to o 14% mniej niż odsetek osób, które
do tej pory nigdy nie były na wycieczce rowerowej na Dolnym Śląsku.

Wycieczki zorganizowane
Z kolei 44,7% respondentów chętnie wzięłoby udział w zorganizowanej wycieczce rowerowej do
interesującego miejsca na Dolnym Śląsku gdyby trafiła na ciekawą ofertę.
Dla ponad połowy zainteresowanych najistotniejsza jest „Pomoc w logistyce (dobór odpowiedniej
i atrakcyjnej trasy, możliwość dotarcia na miejsce, przewóz bagaży itp.” oraz „Towarzystwo” – obie te
odpowiedzi uzyskały 53% wskazań. Na kolejnym miejscu znalazła się „Możliwość dowiedzenia się czegoś
więcej niż to, co mogę przeczytać w przewodniku” – 46% oraz atrakcyjna cena – 40%.
Warto jednak zwrócić uwagę także na odpowiedzi, które uzyskały mniejszy odsetek wskazań:





Opieka doświadczonego pilota – 19%
Większe bezpieczeństwo (ubezpieczenie, doświadczenie) – 15%
Możliwość wynajmu roweru – 9%
Wśród innych (13%) najczęściej pojawiały się:
o Ciekawa/atrakcyjna trasa – 2,3%
o Szkolenie (np. serwis, ustawienia, MTB, technika jazdy) – 1,9%
o Trasy i atrakcje dla dzieci – 1,5%
o Długie dzienne trasy – 0,5%
o Dobra baza noclegowa – 0,5%

8. JAK OCENIANY JEST PRODUKT DOLNY ŚLĄSK ROWEREM?
Kolejną część badania stanowi ocena znajomości marki „Dolny Śląsk rowerem” wśród rowerzystów,
osób zainteresowanych jazdą na rowerach obecnych na największych grupach rowerowych w social
mediach, a także obserwujących profil „Dolny Śląsk travel”, „Dolny Śląsk”, czy „Zbieraj się”. Pełna lista
miejsc, w których została udostępniona ankieta znajduje się na końcu raportu, a także ocena
poszczególnych aspektów projektu.

Znajomość marki
Świadomość spontaniczna marki rowerem.info/”Dolny Śląsk rowerem”
wynosi 11%.
Źródło: odpowiedź na pytanie 16. „Skąd czerpiesz inspiracje do wycieczek rowerowych w Internecie?
Podaj konkretne portale/blogi/fanpage/aplikacje.” Do wyliczenia powyższego procenta wybraliśmy
osoby, które wskazały rowerem.info i „Dolny Śląsk rowerem” jako źródło inspiracji rowerowej.
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Świadomość wspomagana marki rowerem.info /”Dolny Śląsk
rowerem” wynosi 61%.
Źródło: Odpowiedź twierdząca w którymkolwiek z pytań o Dolny Śląsk Rowerem (pytania 20-23). Czy
znasz… stronę rowerem.info (Dolny Śląsk rowerem)/ Dolny Śląsk rowerem w social mediach / aplikacje
Dolny Śląsk rowerem?






50,2% zna stronę rowerem.info/Dolny Śląsk rowerem.
52,1% respondentów zna stronę Dolny Śląsk rowerem na facebooku.
6,8% zna Dolny Śląsk rowerem na Instagramie.
23% posiada aplikację Dolny Śląsk rowerem na telefonie.
29% respondentów skorzystało z propozycji trasy rowerowej na stronie rowerem.info lub w aplikacji.

Ocena produktu Dolny Śląsk rowerem
Pomysł na stworzenie kompleksowej bazy tras rowerowych na Dolnym Śląsku został oceniony bardzo
pozytywnie. Aż 87% przyznało mu ocenę celującą, a 10% - bardzo dobrą. Średnia ocena pomysłu wynosi
5,9 (w skali 1-6).
Podobnie wysoko zostały ocenione funkcjonalności strony i możliwość wyszukiwania tras na mapie,
w zależności od regionu, łączenia tras, a także zaznaczanie tras o tym samym poziomie trudności. Średnia
ocena wyniosła 5,6. Ocenę celującą temu pomysłowi i wykonaniu przyznało 71,3% rowerzystów.
Respondenci pozytywnie ocenili możliwość wyboru tras wg długości. Tu średnia ocena wyniosła 5,6, a
celującą ocenę pomysłowi i wykonaniu przyznało 74% badanych.
Respondenci docenili fakt, że wszystkie trasy, które znalazły się na stronie rowerem.info zostały
przejechane, są zrecenzowane i są na bieżąco uaktualniane przez Dolnośląską Organizację Turystyczną.
Średnia ocena tego faktu to 5,7, a ocena celująca została przyznana przez niemal 82% badanych.
Podoba się również Opis trasy ze zdjęciami oraz zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi
i krajoznawczymi na trasie – średnia 5,6, 69% ocen celujących
Odrobinę niżej zostały ocenione takie funkcjonalności jak:





Skrócony opis każdej trasy (metryczka, trasa w pigułce np. suma przewyższeń, spady, podłoże,
oznakowanie) – średnia 5,5, 70% ocen celujących
możliwość zainstalowania aplikacji na telefonie z systemem Android? Aplikacja prócz
funkcjonalności strony, pokazuje także pozycje względem trasy – średnia 5,4, 70% ocen
celujących
możliwość pobrania pliku gpx trasy - średnia 5,5, 65% ocen celujących.

WIESŁAW JUREWICZ – WSPÓŁPRACOWNIK DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ , KTÓRY
ZWERYFIKOWAŁ NA ROWERZE WSZYSTKIE TRASY WPROWADZONE NA DOLNY ŚLĄSK ROWEREM
(ROWEREM .INFO), AUTOR OPISÓW NA ZDJĘĆ NA STRONIE I W APLIKACJI
„Cieszy bardzo wysoka ocena tego co już jest. To bardzo dobry punkt startowy. Trzeba
mieć świadomość, że należałoby przede wszystkim dokończyć inwentaryzację i dodać
około 50 brakujących tras, na bieżąco wprowadzać aktualizacje i poprawki. W następnej
kolejności zrobić aplikacje offline i na iOS, wersję angielską. Można też pomyśleć o
nowych funkcjach. Mamy wiele lat przewagi nad innymi województwami i trzeba to
wykorzystać do budowy pozycji niekwestionowanego lidera rowerowego.”
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Potrzeby respondentów co do funkcjonowania aplikacji i strony
Turyści rowerowi wskazali także na rzeczy, których brakuje im na stronie rowerem.info lub w aplikacji.
Ponad 60% wskazało „nie wiem” lub określiło, że „nie mam uwag” pozostali zaproponowali poprawę
funkcjonowania aplikacji i strony.
Poniżej zamieszczono sugestie internautów odnośnie funkcjonowania aplikacji bez weryfikowania
potrzeby, możliwości, a także faktu, czy dane funkcjonalności nie są możliwe.
Komentarze respondentów można podzielić na następujące kategorie.
Estetyka strony i aplikacji
Najcenniejsza informacja to kwestia doboru grubości linii i pokrywania się kolorów tras co wpływa na
mniejszą przejrzystość aplikacji.










Zbyt grube linie tras w dodatku nakładają się na siebie i zamazują cały obraz mapy. Można
użyć cieńszej linii i dodać więcej kolorów ale np. pastelowych, po najechaniu na trasę zmiana
jej koloru na jakiś jaskrawy, np. żółty
Przejrzystości na stronie
Niektóre trasy się pokrywają i jest problem z ich rozróżnieniem
Aplikacja funkcjonuje fatalnie, layout jak sprzed 20 lat
Bardziej różnorodne kolory tras, koło Wrocławia jest parę tras o tym samym kolorze niebieskim, zlewają się ze sobą na mapie.
* W kwestii estetyki interfejsu użytkownika, to może te ślady gpx na mapie powinny być
zaznaczane cieńszą kreską? Moim zdaniem jeśli tras będzie przybywać, to z czasem zrobi się
lekki chaos ;)
Większa przejrzystość

Nowe funkcjonalności
Wśród sugestii internautów pojawiło się dużo pomysłów na poprawę funkcjonalności strony i aplikacji
wynikających z indywidualnych potrzeb. Warte uwagi są sugestie żeby umożliwić użytkownikom ocenę
trasy, dodawanie komentarzy, lepszą funkcjonalność wyszukiwarki (trudność trasy, trasy na konkretny
rower np. szosa, trasy dla rodzin z dziećmi, trasy w całości nie korzystające z dróg), możliwość
nawigowania, możliwość zapisywania przejechanych tras, możliwość pobrania papierowych map w
formie pdf (nawet za opłatą), filmiki z przejazdów, aktualności – informacja o nowych trasach.













Qr kody
Google git
Zapisywanie śladów
Wybieranie trasy i prowadzenie po niej
Opcji komentowania trasy przez użytkowników (np. uwagi/czasowe utrudnienia na danych
odcinkach)
Możliwości sledzenia trasy
IOS
Mam iphone
Skonfigurowania z maps googlr
ciekawą opcją byłoby dodanie możliwości pobrania/wydrukowania szczegółowej mapy danej
trasy (np. PDF) dla osób, które nie korzystają z apki lub lubią też mieć papier w ręku :)
OCENY TRAS, POPULARNOŚĆ WG OBJAZDÓW
Wyszukiwarka tras wg trudności
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nawigowania
Możliwość odznaczania tras pokonanych, co umożliwiałoby łatwiejsze planowanie kolejnych
Możliwości dodawania opinii po przejechaniu trasy
Możliwość dodawania utrudnień powstałych na trasie np. Wiatrołomy
Nawigacja Jeżdżę z zestawem słuchawkowym. Potrzebuję, aby aplikacja nawigowała mnie po
trasie nie zmuszając mnie do patrzenia na mapę. Próbowałem importować do map Google, ale
jeszcze nie odkryłem, jak włączyć nawigację na bazie zaimportowanej trasy.
Dodajcie miejsce na opinie osób, które dany odcinek przejechały. Uwzględniajcie też rowery
szosowe - niedoświadczeni mogą się zrazić gdy zobaczą informację, że trasa jest dla wszystkich
rowerów. Przykład korona kocich gór. Super opcją byłaby możliwość posiadania swojego
profilu i odznaczania przejechanych tras lub dodawania ich do
Wyszukiwarka po rodzaju roweru np. szosowy, rower z przyczepką
Rekomendacji i komentarzy innych uczestników.
Warto byłoby połączyć ją z bazą gastronomiczną i noclegową. Można by dodać wzmianki o
atrakcjach turystycznych w okolicy trasy aby można było ją łatwo korygować. Prosta aplikacja
do śledzenia podążania trasą byłaby super. Taka z dystansem, podstawowymi wiadomościami
na ekranie, aktualną prędkością, przewidywanym czasem do celu.
Filtr "dla rodzin z dziećmi", " Z przyczepką " Itp
Aplikacja - ułatwieniem byłoby, gdyby była możliwość nawigowania w aplikacji (brak
konieczności posiadania dodatkowej aplikacji, dzięki której można otworzyć plik gpx)
Mogę zapłacić, ale chciałabym mieć dostęp do papierowych mapek.
Podobnie z informacjami kto i gdzie mógłby mnie nauczyć jeździć na mtb. O Wrocławiu nie ma
nic :(
Więcej filtrów przy wyświetlaniu tras rowerowych na mapie. Nie tylko w długości km ale
również w przewyższeniach.
Brakuje atrakcji turystycznych poza wyznaczonymi trasami tak, aby każdy indywidualnie mógł
wytyczyć szlak po swojemu, brakuje fotografii przy oznaczonych atrakcjach turystycznych,
brakuje oznaczeń innych ciekawych miejsc, np. wodospadów (nawet jeśli szlak nie przebiega
przy takiej atrakcji zawsze można samemu zjechać ze szlaku), brakuje oznaczeń już istniejących
rowerowych i pieszych szlaków turystycznych (zawsze można przecież połączyć wyznaczoną
drogę z istniejącym od dawna szlakiem).
tras rekreacyjnych, singli i podobnych krótkich atrakcji, propozycji poza ustalonymi trasami w
ofercie, w połączeniu z atrakcjami turystycznymi itp. Chodzi o trasy bez określonego punktu
startowego, dla mieszkańców regionu, którzy mają różny punkt startu, ale np. określone cele,
które łączą w trasę sami, ale na zalecanych przez rowerzystów odcinkach, ze wskazówkami
dot. bezpieczeństwa, przejezdności, trudności itp. (np. jak uniknąć odcinków z błotem, albo
odcinków jazdy ruchliwą wąską szosą...)
Brakuje zdjęć, które powodują że chce się dojechać do miejsca atrakcyjnego turystycznie
(może dodać możliwość dodawania własnych zdjęć)
Dojazd pociągiem - wyszukiwarka tras w zależności od możliwości dojazdu pociągiem
Łączenie tras, aby można było klarownie zaplanować wycieczkę, jak np dojeżdża się pociągiem
ok 100-150 km od Wrocławia i wraca się z powrotem, lub odwrotnie. Ułatwieniem byłoby
zaplanowanie wycieczki w taki sposób, aby nie robić pętli, tylko przemieścić się z punktu A do
B, gdzie np można dojechać pociągiem i wrócić.
possibility to connect the routes to google maps so the route can be used with GPS while
riding. possibility to conect to bike computer with GPS (like Garmin)
płynność działania, nawigowanie do miejsca
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możliwość otwarcia trasy w googlemaps, brak mozliwości modyfikowania trasy, jak się
zaznaczy trasą to inne powinny stać się mniej widoczne
Można dodać oceny użytkowników jeśli nie ma
Wyszczególnienie tras dobrych na rower z dziećmi - możliwość wyświetlenia tylko tych tras.
Oczekiwałabym informacji, czy dam radę przejechać rowerem z przyczepką rowerową. W
aplikacji brakowałoby mi prowadzenia mnie.
brak możliwości nawigacji z jej poziom
podpisy pod zdjęciami w opisach tras (gdzie było zrobione) (pozycja GPS, albo zaznaczenie na
mapie)
żeby była możliwość wyboru tras tylko po terenach zielonych czy ścieżkach rowerowych, żeby
można było łatwo wyeliminować ulice, gdzie nie możemy wybrać się z dzieckiem
Filmiki z przejazdów po trasie, często z tego korzystam przed jazdą pierwszy raz po danej trasie
komentarze dotyczące tras, wrażenia z jazdy, własne zdjęcia
Brak aplikacji na telefon z mapami tras umożliwiającymi bieżącą nawigację, tego typu
rozwiązanie ma np. austriacka trasa wzdłuż Dunaju.
Możliwość przerzucania danych do aplikacji ,NAVIKI,Mapy.cz
Brak możliwości wprowadzenia trasy od do – szukania w zależności od miejsca startu lub mety
integracja ze strava, jak coś nie jest stravą to właściwie po co jest? :)
niee znalazłem sortowania po rodzaju roweru (szosa)
Jeszcze nie trafiłem lub nie ma czegoś w rodzaju opinii użytkowników o danej trasie. Np
ostatnio jechałem trasą Twierdzy Wrocław na której było dużo szkieł i chciałbym się taką
informacją podzielić z innymi użytkownikami i przestrzec ich na przyszłość.
Integracji z garminem i kilku innych nowoczesnych rozwiązań. Niedokładne profile
przewyższeń.
Na mapie można posortować jedynie po dystansie. Fajnie by było tez po skali trudności, bo
gdy rozważam wycieczkę gdziekolwiek na dolnym Śląsku mogę łatwiej podjąć decyzje w któreś
stronę dziś pojadę :) wybór miejsc skróciłby mi się bo wiadomo ze np do Świeradowa z
dzieckiem 7letnim na single nie pojadę pomimo ze trasy maja do 10km.muszę głębiej
wchodzić w analizę miejsc a jak zależy mi na czasie nie jest to komfortowe.
wyszukiwarka łatwych tras, po nazwie, tras dobrych dla przyczepek rowerowych, tras, które w
ogóle nie prowadzą po drogach publicznych
* Brakuje mi możliwości bezpośredniej komunikacji z administracją portalu/aplikacji, np. w
celu zaproponowania swojej trasy lub swojego opisu i zdjęć.
* Brakuje mi informacji (legendy), co oznaczają kolory śladów gpx, oznaczają coś?
* Filtrowanie tras po ich długości oraz typie w jednym oknie dialogowym jest dla mnie trochę
nieintuicyjne, np. nie mogę wyfiltrować tras MTB o długości 10-30km, ponieważ filtrowanie po
typie trasy jest niezależne od filtrowania po jej długości.
* Może warto dodać filtrowanie po trasach nadających się na wycieczki rowerem typu "gravel"
- myślę, że będzie się to cieszyło dużym zainteresowaniem.
* Przydałaby się też legenda dla tzw. POI (Point of interest), np. obiekty warte zobaczenia,
zabytki, pomniki przyrody, punkty widokowe na zrobienie epickiego zdjęcia... można też
pomyśleć o zaznaczaniu miejsc noclegowych przyjaznych rowerzystom.
Brak możliwości wyszukiwania tras według stopnia trudności,
Aktualizacji według warunków pogodowych
Noclegi, integracja z google, Chciałbym myszką zaklikiwac co chce zobaczyć a aplikacja niech
wyznaczy trase, poda długość i pokaże ile km mam do noclegu.
Informacji gdy zostają dodane nowe trasy.
Wybór tras pod kątem wycieczek z dziećmi tak do lat 15 (ze względu na długość, mniej
przewyższeń, atrakcje po drodze).
Potencjalnego łączenia tras rowerowych
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oznaczeń dla rodzin z dziećmi (szczególnie małymi) :)
Aktualizacji tras z tymi, które istnieją , np nie ma naniesionych wszystkich singletracków.
Brak informacji na rowerem.info co to jest za strona. Nie ma możliwości żeby pobrać aplikacji z
poziomu strony.
lepsze mapy


System
 ok 7% respondentów zwróciło uwagę na brak aplikacji na telefon z systemem IOS.
Sprawność działania
 Wiesza się
 Mam wrażenie, że nie działa zbyt sprawnie

Dodatkowe informacje w opisie tras
Główny wniosek płynący z poniższych komentarzy to fakt, że respondenci potrzebują informacji
dotyczących miejsc noclegowych, restauracjach, sklepach, miejscach postojowych, centrach pomocy,
a także większej dokładności w opisie trasy (nawierzchnia, szerokość trasy, przejezdność przyczepki).
Pojawiły się też sugestie z prośbą o wskazanie atrakcji w pobliżu praz dokładne podpisywanie zdjęć.
Warto zwrócić uwagę na pojawiające się sugestie, które ułatwią uprawianie turystyki rowerowej
z dziećmi (place zabaw na trasie, przejezdność przyczepki). Wart uwagi jest też pomysł z prośbą o porady
techniczne.



















Dodatkowe atrakcje, miejsca odpoczynku, piknikowe, biwakowe, place zabaw
Miejsca odpoczynku
Informacji o miejscach noclegowych i gastronomicznych przyjaznych rowerzystom.
spis serwisów rowerowych chcących przystąpić do sieci DOT, tak aby w razie większej awarii
mieć możliwość uzyskania pomocy.
filmik który by pokazywał każdy metr trasy (np kamerka gopro umocowana na kasku lub klatce
piersiowej)
Myślę że przydało by się oznaczyć rodzaje nawierzchni, np droga szutrowa, asfaltową
i wytyczna ścieżka rowerowa. Proszę podglądnąć aplikację Green Velo :)
Zdjęć z ciekawych miejsc na trasie
trasy to jedno, warto też wskazać "łączniki tras", jak przejechać najlepiej z jednej na drugą
Informacje o restauracjach, punktu odpoczynku itd. Chciałabym wiedzieć gdzie mogłabym
umyć mój nowy rower i gdzie szukać pomocy jakby coś się stało. Fajnie też byłoby połączyć
przy wycieczkach jak gdzieś są produkty regionalne lub coś wartego zobaczenia. Podobnie
z informacjami kto i gdzie mógłby mnie nauczyć jeździć na mtb. O Wrocławiu nie ma nic :(
Szerszej części opisowej
Informacji o miejscach noclegowych przyjaznych rowerzystom, miejsc do przenocowania w
terenie jeśli jadę w formule bikepacking
Porady techniczne
brakuje mi faktycznie informacji o stanie ścieżek rowerowych...ja jeżdżę w miejsca raczej mniej
uczęszczane i niejednokrotnie są one nieprzejezdne.
Na trasach mogły by się znaleźć lokalizacje restauracji i głównych atrakcji turystycznych przy
szlakach oraz alternatywnych parkingów z inf. czy są monitorowane strzeżone itp.
Informacji na temat punktów gastronomicznych oraz serwisów rowerowych w okolicy.
fajnie byłoby dodać propozycje przystanków na trasach, aby wiedzieć gdzie warto sie
zatrzymać.
Zaznaczonych miejsc odpoczynku
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Do mamy dodałabym jeszcze sklepy do trasie. Często przy dłuższym wyjeździe może zabraknąć
wody czy czegoś na przekąskę. Fajnie by było włączyć zakładkę sklep i odszukać najbliższy
(niczym stacje paliw na autostradzie). Podobnie toalety publiczne
 Więcej informacji o trasach
 Profile, dojazd
 Jeśli chodzi o opis trasy: - profil trasy (głównie ukształtowanie terenu) - bardziej szczegółowy
opis nawierzchni, np. procentowy udział każdej nawierzchni w całej trasie (mniej więcej) lub
(idealnie, ale prawdopodobnie trudne w uzyskaniu) po wyborze trasy bardziej szczegółowy
ślad na mapie z zaznaczonymi kolorami fragmentami o wybranej nawierzchni. Na widoku
ogólnym byłoby to nieczytelne, ale w widoku szczegółowym bardzo pomocne.
 Polecane noclegi przyjazne rowerzystom
 w opisach dodałabym czy to pętla czy tylko odcinek, jak wyznaczyć odcinek by pominąć drogi
asfaltowe z ruchem samochodów, zaznaczone odcinki prowadzone przez drogę rowerową
poza jezdnia, dodatkowo stacje kolejowe w pobliżu, albo gdzie można zostawić auto na
parkingu, na jakim etapie są przewyższenia, jeżeli to jakis odcinek tylko na całej trasie, chodzi
mi o te informacje jakby skrótowo były opisane albo w formie tych ikonek przy skrótowym
opisie(nie tylko na mapie czy w długim opisie), ilość możliwych przystanków (miejsce na piknik,
stoły) szczególnie ważne dla rodzin, i w lecie fajna informacja czy są zalesione trasy, ale
dodatkowo restauracje na trasie to już luksus:) średnia długość przejazdu:) wiem, że większość
się różni:)
 Fajne noclegi godne polecenia
 Przy dłuższych trasach można np wielosegmentowy szlak Odry można dodać informację o
bazach noclegowych, jakieś agroturystyki.
 Profile przewyższeń we wszystkich trasach
 określenie procentowe rodzaju nawierzchni np. 80%asfalt 20% szutr, dodanie profilu
terenowego, jaka część trasy wiedzie przez drogi a jaka jest ścieżką rowerową, zaznaczenie
trudności tras kolorem(jak w górach)
 Dokładniejsza mapa uwzględniająca nawet polne drogi, które mogą prowadzić do ciekawych
miejsc (Np. Punkty widokowe)
 Noclegi
 Informacji o szerokości lub przejezdności z przyczepką w przypadku leśnych ścieżek
 Więcej praktycznych porad
 Opis rodzaju nawierzchni
 Punkty dla dzieci, przystanek z placem zabaw.
 Brak informacji o możliwości noclegu oraz zakupu posiłku
Nowe trasy
Baza tras na Dolny Śląsk rowerem jest stale uaktualniana warto zamieścić taką informacje na stronie
internetowej oraz w aplikacji a także zostawić łatwy kontakt dla osób, które chciałby zgłosić nową trasę.
W sugestiach respondentów pojawiły się informacje o tzw. białych plamach na mapie aplikacji, a także
trasach o konkretnej charakterystyce – długie trasy, omijające trasy publiczne, łączniki, szlaki blisko
dużych miast, szlaki dla rodzin, krótkie szlaki, zróżnicowanie tras, trasy o niskich przewyższeniach.




Brakuje tras w okolicach Bogatyni i Zgorzelca. Z tego co się orientuję jest tam trasa pod nazwą
Przygoda z Nysą, na której fragmencie w ostatnim czasie została położona masa bitumiczna.
Okoliczne samorządy wraz z partnerami z Czech i Niemiec prężnie działają nad rozwojem
turystyki rowerowej co zasługuje na uwagę i promocję w wojewódzkim serwisie rowerowym.
Nie mogę się również doszukać na mapie niedawno wybudowanej trasy z Wołowa do Lubiąża.
Tras z Gór Izerskich i singletrack z Karkonoszy i Gór Kaczawskich
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Brak ciekawych tras w okolicach Legnicy. Za pusto tutaj.
Więcej tras
Brak długich tras omijajacych drogi publiczne
Nowych tras i łączników - obecnie mapa tras wygląda tak, jakbyśmy mieli dwa
półwojewództwa - północno-wschodnie i południowo-zachodnie, z wielką bezrowerową
przepaścią między nimi
Więcej tras
Już jest bardzo obszerna :) Ze swojej strony dodałabym więcej krótkich tras blisko dużych
miast, bo sama nie zawsze mam czas, żeby pojechać na całodniową wycieczkę i często jeżdżę
na takie krótkie wycieczki po pracy.
Tras dla rodzin z dziećmi.
mało tras w mojej okolicy (Trzebnica)
więcej trudnych tras
Zbudować więcej tras leśnych
Za mało tras
Map Wrocławia i okolic
Zdecydowanie za mało tras z rejonu ślęży
Tras typu single w Strzelinie.
Brakuje przede wszystkim bardziej zróżnicowanej bazy tras. Obecnie, zdecydowana większość
tras na stronie jest trasami na rower MTB, co nieco wyklucza resztę rowerzystów. Poza tym
warto byłoby poza samym przebiegiem trasy oznaczyć miejsca ciekawe, warte uwagi, które
znajdują się w okolicy trasy.
Więcej tras w okolicy Wałbrzycha
Więcej proponowanych tras
brak tras z miejsca do miejsca z małymi przewyższeniami w asfalcie dla całych rodzin.
promujecie tylko do zaawansowanych rowerzystów a gdzie szlaki przez całe województwo np
zobaczcie jak to robi VeloMalopolska\
Tras w mniej atrakcyjnych turystycznie miejscach
brak części popularnych tras, np. w Dolinie Bystrzycy.
więcej krótszych tras, do 10 km
Nowe trasy

Reklama
Zarówno odpowiedzi w tym pytaniu, jak i poziom znajomości marki stawia ogromne wyzwanie przed
twórcami strony i aplikacji, by dotrzeć z informacją o niej do potencjalnie zainteresowanych.







Większej reklamy
Nigdy nie słyszałem, ale mam wrażenie, że właśnie tego mi brakowało
bardziej ją rozreklamować - np. naklejki informacyjne w pociągach, na trasach z kodem qr do
pobrania aplikacji
Drugą sprawą jest zaangażowanie się administratorów w akcje uświadamiania społeczeństwa,
że przede wszystkim psy powinny być na trasie ścieżek rowerowych trzymane na terenie
gospodarstwa a nie wolno biegają po ścieżkach i atakują rowerzystów.
reklama! Dowiedziałem się o apce z ankiety i jestem pozytywnie zaskoczony
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9. PELNA LISTA POLECANYCH TRAS NA DOLNYM ŚLĄSKU
Poniżej zamieszczamy pełną lista tras wskazanych przez Internautów jako najciekawsze trasy
rowerowe na Dolnym Śląsku w kolejności wskazań. Warto zaznaczyć, że aktualnie na stronie
rowerem.info znajduje się ponad 160 stale uaktualnianych tras rowerowych na Dolnym Śląsku.
Szczegółowy opis tras wraz ze zdjęciami, opisem atrakcji, skrótem trasy a także możliwością pobrania
trasy gpx znajduje się na stronie rowerem.info.pl. Aktualnie na stronie znajduje się ponad 400 tras
rowerowych, wszystkie zostały przejechane, są uaktualniane.
DOT018. Rowerowa Obwodnica Jeleniej Góry
DOT054. Dolina Baryczy, szlak pomarańczowy
DOT158. Wokół PNGS
DOT098. Glacensis Singletrack Międzygórze
DOT019. Janowice Wielkie, pętla rudawska żółta
DOT027. Po Wygasłych Wulkanach, szlak czerwony
DOT086. Glacensis Singletrack Łaszczowa
DOT003. Bolesławiec – Kliczków
DOT009. Lwówek Śląski, czerwona pętla wokół powiatu
DOT070. Szlak Odry (cz. I)
DOT079. Pętla Twierdzy Wrocław, czerwona
DOT061. Stawno-Potasznia
DOT021. Kamienna Góra, pętla dolomitowa zielona
DOT087. Glacensis Singletrack Kłodzka
DOT068. Trzebnicka Pętla Rowerowa
DOT115. Strefa MTB Sudety, Walim - Głuszyca Zielona
DOT044. Miękinia MTR, pętla zielona
DOT073. Szlak Odry (cz. IV)
DOT101. Glacensis Singletrack Jodłów
DOT001. Szlak Miedzi i Kamienia, czerwony (modyfikacja trasy za Grodźcem)
DOT050. Żmigród Szlak Grodzisk, Kapliczek i Krzyży Pokutnych
DOT133. Kamienna Góra żółta
DOT099. Glacensis Singletrack pod Śnieżnikiem
DOT058. Ścieżka Rowerowa Gruszeczka Grabownica
DOT063. Korona Kocich Gór
DOT096. Glacensis Singletrack Stronie Śląskie
DOT097. Glacensis Singletrack Rudka
DOT022. Szlak Zamków, czerwony wariant
DOT090. Glacensis Singletrack Orłowiec
DOT109. Strefa MTB Sudety, Głuszyca - Mieroszów Czerwona
DOT008. Lubański Wielki Las, pętla niebieska
DOT072. Szlak Odry (cz. III)
DOT118. Strefa MTB Sudety, Bielawa Czarna
DOT002. Bolesławiec "Łużyce-Bory"
DOT059. Milicz MTB 2
DOT167. Pętla Gór Bialskich
DOT062. Wielka Pętla Wzgórz Krośnickich
DOT081. Kąty Wrocławskie Bielika
DOT051. Ścieżka Dydaktyczna Ruda Żmigrodzka-rezerwat Olszyny Niezgódzkie
DOT083. Glacensis Singletrack Wilcza
DOT138. Wokół Książańskiego PK
DOT012. Lwówek Śląski, zielona pętla gminy
DOT005. Przemków, żółta pętla
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DOT157. Nowa Ruda Dwie wieże
DOT151. Wokół Ząbkowic Śl.
DOT069. Szlak im. Turonia, żółty pieszy
DOT075. Szlak Odry (cz. VI)
DOT168. Stronie Śl nr2 Pod Łyścem
Trasy poniżej 3 poleceń
DOT011. Młyńsko-Rębiszów, zielona pętla
DOT129. Lubawka MTB Graniczna Niebieska
DOT071. Szlak Odry (cz. II)
DOT170. Stronie Śl nr 7 Nad Lejami
DOT039. Wołowskie Krajobrazy
DOT034. Góra "Szlak 5 mostów"
DOT056. Ścieżka dydaktyczna Wokół Stawu Grabownica
DOT092. Glacensis Singletrack Złoty Stok
DOT094. Glacensis Singletrack Trojak
DOT030. Dolina Zimnicy, ścieżka przyrodnicza
DOT080. Kąty Wrocławskie Bobra
DOT177. Syców - Stradomia wirtualna pętla
DOT055. Ścieżka dydaktyczna W krainie stawów
DOT176. Wokół Legnicy
DOT165. Bystrzyca Kłodzka - Domaszków
DOT004. Przemków, niebieska pętla
DOT141. Wokół Wałbrzycha czerwona
DOT089. Glacensis Singletrack Chwalisław
DOT057. Ścieżka przyrodnicza Stawy Krośnickie
DOT020. Wieściszowice, Kolorowe Jeziorka, pętla niebieska
DOT084. Glacensis Singletrack Hrabiowska
DOT041. Wzgórza Wińskie, pętla zielona
DOT136. Bolków żółta
DOT093. Glacensis Singletrack Orłowiec
DOT146. Pieszyce czerwona
DOT066. Dobroszyce, pętla zielona
DOT155. Bardo żółta
DOT067. Długołęka, pętla żółta
DOT160. Trasa Masaryka
DOT042. Środa Śląska, pętla żółta
DOT082. Glacensis Singletrack, łącznik Srebrna - Wilcza
DOT043. Środa Śląska, szlak północny zielony
DOT174. Kłodzko - p. Jodłowa
DOT007. Ścieżka dydaktyczna Rezerwat Przyrody Torfowisko Borówki
DOT134. Obwodnica Marciszowa
DOT100. Glacensis Singletrack Ostoja
DOT026. Wokół Wąwozu Myśliborskiego, singiel mtb
DOT013. Węgliniec, Ścieżka Przyrodnicza Stawy Parowskie
DOT143. Wałbrzych zielona
DOT108. Strefa MTB Sudety, Mieroszów Czarna
DOT147. Dzierżoniów zielona
DOT025. Szlak Polskiej Wsi Niebieski Luboradz-Komarno
DOT154. Henryków czerwona
DOT112. Strefa MTB Sudety, Głuszyca Czarna
DOT016. Węgliniec, pętla śladami dawnej kolei
DOT114. Strefa MTB Sudety, Głuszyca Żółta
DOT159. PNGS zielony
DOT052. Ścieżka Przyrodnicza Trzy Stawy w Niezgodzie
DOT162. Polanica Zdrój żółta
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DOT074. Szlak Odry (cz. V)
DOT166. Szczytna -Bystrzyca Kłodzka
DOT119. Strefa MTB Sudety, Bielawa Niebieska
DOT010. Gryfów Śląski, niebieska pętla
DOT122. Strefa MTB Sudety, Srebrna Góra Niebieska
DOT171. Stronie Śl nr 9 Schronisko Na Śnieżniku
DOT125. Strefa MTB Sudety, Srebrna Góra Żółta
DOT031. Obiszów, pętla mtb
DOT053. Ścieżka Dydaktyczna Wokół Stawów Trześniówki
DOT077. Szlak Odry (cz. VIII)
DO+A69:A118T078. Lubiąż, ścieżka edukacyjna

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU
Badanie Dolny Śląsk Rowerem to wspólna inicjatywa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz
autorki bloga podróżniczego zbierajsie.pl.
Bardzo dziękujemy za wsparcie partnerom raportu: Miastu Bardo, Agroturystyce Aksamit z Wilkanowa,
Hotelowi Dwór Elizy, PM BIke Expert oraz firmie Extrawhell.
W razie pytań związanych z wynikami badań oraz komentarzem do raportu zapraszamy do kontaktu:
Magdalena Piotrowicz-Zbieraj,
magda@zbierajsie.pl ,
www.zbierajsie.pl
https://www.facebook.com/zbierajsiePL/
https://www.instagram.com/zbierajsie/

Jakub Feiga,
jakub.feiga@dot.org.pl
www.dot.org.pl
https://www.facebook.com/traveldolnyslask/
https://www.instagram.com/dolnyslask.travel/

62

Badanie Dolny Śląsk Rowerem
ZAŁĄCZNIKI

Lista fanpage i portali, na których pojawiły się informacje o badaniu:
1

rowerem po Polsce
https://www.facebook.com/groups/rowerempopolsce/permalink/1674254596083889/?__cft__[0]=AZUYe6R4Jrn
cMTjAlDbb-XApBWDkQ4qYJIy2FSoJ7H_SLilBmJRNIKwJapqapxjb_EHHKOD1f9AZaSZoev0DJTDQOynbigODn8bKRYrJBCfmaj8VW_n7sU5K4ouD7ge70C3UCTDJ
HMFUr2ehFyo5TWd&__tn__=%2CO%2CP-R
2

rowerowe love

https://www.facebook.com/groups/157876185642722/permalink/337981890965483/

3

roweroholicy
https://www.facebook.com/groups/1838621262938842/permalink/2173480379452927/?__cft__[0]=AZVanlNqPs
JbaQue82zFORB4M7fMwHooLKUjyJCmbguzI0rU7MQEgBHUaNGiLfz8w3pa5c24NC4_4dXT8qwwU4aaUnKeOuvYArztfvk7rcx
E9YaQcDaZoWcy69J3dVugXIonvEBWUT4JmQSMldb1zR2s&__tn__=%2CO%2CP-R
4

Rowerowi Świat

https://www.facebook.com/groups/rowerowyswiat/permalink/1134311233659879/

5
rowerowe porady https://roweroweporady.pl/f/topic/8177-trasy-rowerowe-na-dolnym%C5%9Bl%C4%85sku/?tab=comments#comment-57043
6
forum rowerowe https://www.forumrowerowe.org/topic/249047-turystykarowerowa-dolny%C5%9Bl%C4%85sk-rowerem-badanie-na-temat-infrastruktury-rowerowej-i-konkurs/
7

rowerowe porady - fb
https://www.facebook.com/groups/rowerowe.porady/permalink/1375503092799239/?__cft__[0]=AZXagUYr88h
8SB2D4x_70n4m6Zp_tn5EjmaWBfXaxv6f__HDhVxdlL0T1dbhQDeGr90dSvdS3dDtXkth4AiPIqZGVAnSavRvnM_x5FEDlcqE4v23XsaPpmi1NTVMJL_Xu-OXB2RTA8X1zy2uPdseBTf&__tn__=%2CO%2CP-R
8

porady rowerowe - fb

https://www.facebook.com/groups/155853341222486/

9

wyprawy rowerowe z sakwami
https://www.facebook.com/groups/wyprawyrowerowezsakwami/permalink/4476448469037680/

10

Rowerowe wypady Wrocław (dolnośląska grupa rowerowa)
https://www.facebook.com/groups/140537399452984/permalink/1778724295634278/?__cft__[0]=AZXiwkd7tpP
H25p6EabjUG8YSJ-IVVpLd5-sb5cD8p-32OgdPOxtXxZYREmQWa7rotYA5iMbfyQIZIIfRmCZMm2Rx0LqHBFZ2SzCqSjRRj1BIZmi7cWiKRXrnLsfePcc3cDdrfFBH1aq1VoSgEZD_
Kf&__tn__=%2CO%2CP-R
11

Turystyka rowerowa
https://www.facebook.com/groups/1674234182812091/permalink/2923503567885140/?__cft__[0]=AZU9kLF9u
S_wf24QhrzEupqRAZzhVwdhtgakehP5i-JzfTobNu74NOJ6Yu2u949DWv_A4-nlu-M4Ovm41ylveDR8YNHpNusDe73bngpgzNwHK9SVc-7ofXKkU8hYJR71DuvHzzwXzZ56PJfbTHIwmhC&__tn__=%2CO%2CP-R
12

Tour de rowerowe porady
https://www.facebook.com/groups/TourDeRowerowePorady/permalink/1207331099683077

13

Ciekawe miejsca na rower

14

Trasy rowerowe MTB w Polsce
https://www.facebook.com/groups/3838030666259451/permalink/4129857867076728/

15

Rower elektryczny https://www.facebook.com/groups/760923100735447/permalink/1789732814521132/

16

Skazani na rower https://www.facebook.com/groups/skazaninarower/permalink/677978476259741/

17

Najlepsze trasy rowerowe
https://www.facebook.com/groups/476726943068662/permalink/948368902571128/

18

Wsiadaj na rower Wrocław
https://www.facebook.com/groups/180017598825711/permalink/1754457548048367/

https://www.facebook.com/groups/682267589080036/
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Badanie Dolny Śląsk Rowerem
19

Dolny Śląsk - oficjalny profil województwa
https://www.facebook.com/DolnySlaskPL/posts/10159264910571796

20

https://www.facebook.com/DolnySlaskPL/posts/10159228112871796

21

Dolny Śląsk Travel https://www.facebook.com/traveldolnyslask/posts/4374189885930402

22

Dolny Śląsk rowerem

https://www.facebook.com/dolnyslask.rowerem/posts/2245707682227940

23

Facebook Zbieraj się

https://www.facebook.com/zbierajsiePL/posts/2774613269474097

24

Facebook Zbieraj się

https://www.facebook.com/zbierajsiePL/posts/2778689295733161

25

Pokaż dzieciom Polskę i świat
https://www.facebook.com/groups/215182522601513/permalink/889062391880186/

26

Dolny Śląsk dla dzieci
https://www.facebook.com/groups/1153266568047996/permalink/5536701383037804/

27

Promujemy Karkonosze

28

Góry Sowie

29

Przystanek Dolny Śląsk

https://www.facebook.com/groups/przystanekd/permalink/3888360204536789/

30

Tajemniczy Dolny Śląsk

https://www.facebook.com/groups/dolny.slask/permalink/1924770381009393/

https://www.facebook.com/groups/karkonosze.pro/permalink/735201933811780/

https://www.facebook.com/gorysowiepolska/posts/1221568244942339
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