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ABC Tras Rowerowych 
 
 
 

     Spis Tre ci: Strona 

1. Obwodowa Trasa Rowerowa /OTR/  2 

2. Jak odnajdywa  OTR 14 

3. Sie  Tras Rowerowych /STR/  19 

4. Jak planowa  tras  w STR  35 

5. Definicje dróg i tras rowerowych 42 
 

 
Niniejsze opracowanie jest rezultatem moich spostrze  i wieloletniego do wiadczenia 

zdobytego podczas jazdy po oznakowanych belgijskich Obwodowych Trasach Rowerowych oraz po 

oznakowanych trasach rowerowych w belgijskiej Sieci Tras Rowerowych. Mam  nadziej , e my li    

i sugestie w nim zawarte oka  si  cenne nie tylko dla polskich rowerzystów mieszkaj cych w Belgii, 

lecz b  równie  pomocne dla rowerzystów w Polsce. 
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1. Obwodowa Trasa Rowerowa (OTR) 
 

 
Obwodow  Tras  Rowerow  (OTR) stanowi  nast puj ce po sobie i oznakowane specjalnymi 
znakami odcinki dróg, które tworz  lini aman  zamkni . W sk ad OTR wchodz : 

 
1) Drogi rowerowe (zakaz ruchu pojazdów samochodowych); 
2) Drogi publiczne (udost pnione dla ruchu rowerowego). 

 
Przeznaczeniem OTR jest zapewnienie rowerzystom mo liwo ci jazdy rowerem po oznakowanych 
trasach rowerowych, wytyczonych przede wszystkim drogami o ma ej intensywno ci ruchu lub 
drogami wolnymi od ruchu samochodowego. OTR zwana jest tak e Tematyczn  Tras  Rowerowo 
-Turystyczn  (krajobrazy, ciekawe miejsca lub miejsca dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego). 
 

ugo  wi kszo ci OTR jest w granicach 35-45 km. Dla „niedzielnego” rowerzysty taki dystans 
oznacza (3,5 - 4,5) godzin  wycieczk  rowerow  i brak problemów z twardo ci  siode ka . 
 
Odcinki oznakowanych dróg publicznych wchodz cych w sk ad OTR s  tak dobrane, aby 
zapewni  rowerzystom mo liwie najwi kszy poziom bezpiecze stwa. Na ogó  s  to drogi 
publiczne:  

 
1) o ma ym nat eniu ruchu drogowego; 
2) o du ym nat eniu ruchu drogowego (z ograniczeniem pr dko ci do 50 km/h, gdy nie ma 

pasów rowerowych lub z ograniczeniem do 70 km/h gdy s  pasy rowerowe). 
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Jako  belgijskich dróg wchodz cych w sk ad OTR jest dobra lub bardzo dobra. Jednak e to nie 
jako  dróg jest wa na, lecz ich przebieg (tereny niezabudowane, ki, pola, parki, lasy, 
drogi/szlaki wzd  rzek, kana ów, jezior, itd.) oraz przede wszystkim oznakowanie ka dego jej 
odcinka OTR specjalnymi sze ciok tnymi znakami. 
 
Ka dy (sze ciok tny) Znak s cy do oznakowania przebiegu Obwodowej Trasy Rowerowej 
(nazwie go ZOTR)  podaje nazw  trasy, jej ugo  i kierunek dalszej jazdy: 
 

 
 
 
 
ZOTR jest bardzo solidnie wykonany, dlatego jego fizyczne zniekszta cenie jest praktycznie 
niemo liwe, nawet dla bardzo upartego i silnego wandala. Oczywi cie aden ZOTR nie jest 
problemem dla zodzieja, ale stosunek warto ci obiektu i czasu potrzebnego do jego kradzie y jest 
nieciekawy.  
 
Z ty u ka dego ZOTR jest umieszczony jego unikalny numer (umo liwiaj cy jego jednoznaczn  
identyfikacje) oraz numer telefonu do urz du/organizacji odpowiedzialnej za utrzymanie danej 
OTR.  
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W razie gdy jaki  ZOTR zostanie ukradziony, zniekszta cony, zamalowany, uszkodzony, obrócony 
(w nast pstwie kradzie y, wandalizmu, wypadku, robót drogowych) to do wiadczony i uczynny 
rowerzysta, widz c nast pny znak (nr X) zapisze sobie jego numer oraz numer telefonu podany na 
odwrocie ZOTR i powiadomi osoby odpowiedzialne, e znak (numer X-1) zosta  ukradziony, 
uszkodzony lub obrócony. 
 
Odleg , mi dzy kolejnymi ZOTR-ami waha si  od kilkunastu metrów do kilkuset metrów 
(czasami zdarzy si  nawet wi cej ni  kilometr). Regua ustawienia nast pnego ZOTR jest 
nast puj ca:  
 
„Je eli nie ma zmiany kierunku dalszej jazdy, to nast pny ZOTR (pomimo wielu mijanych 
skrzy owa ) dzie dopiero kilkana cie albo kilka metrów przed zmiana kierunku OTR, b  
w miejscach, których trudno jest jednoznacznie okre li , gdzie dalej prowadzi dana OTR”. Znaki 
OTR nie wyst puj  zbyt cz sto, ale s  tam gdzie by  powinny . 
 
Niektóre odcinki OTR, przebiegaj  przez centrum miasta (przez jego starówk ). Czasami tu  przed 
wjazdem na starówk , jest znak OTR (który wskazuje, e dalsza droga prowadzi przez starówk ) 
oraz znak informuj cy o zakazie jazdy rowerem przez starówk  w podanych godzinach lub dniach. 
W takim przypadku zakaz jazdy rowerem oznacza nakaz pchania roweru na tym odcinku OTR .  
 
W Punktach Informacji Turystycznej mo na kupi  mapy opisuj ce przebieg OTR w danym regionie 
(w poszukiwaniu map byem w paru miastach, najwi kszy wybór map znalazem w  ksi garni 
„Standaard Boekhandel” w Leuven, ulica Diestsestraat 127).  
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Kupowanie mapy mija si  z g ówn  ide  OTR, by objecha  ca  tras  rowerow  bez spogl dania 
na map . Jednak e ma to sens dla osób, które nie maj adnych do wiadcze  z jazd  po OTR, 

 obawiaj cych si , e si  zgubi  z powodu nie zauwa enia jakiego  znaku, czy te  jego 
uszkodzenia lub kradzie y. 

OTR nie ma pocz tku ani ko ca. Jednak e po przejechaniu ca ej Obwodowej Trasy Rowerowej 
wraca si  do punktu, w którym rozpocz o si  jazd  po danej trasie. G ówn  zalet  OTR jest fakt, 
po objechaniu ca ej OTR nie trzeba wraca  po tej samej drodze, po której ju  si  jecha o. 
 
Stwierdzenie, e OTR nie ma pocz tku ani ko ca jest prawd  po owiczn . Pocz tek OTR jest tam 
gdzie rowerzysta rozpoczyna jazd  rowerem, czyli punkt nale cy do danej OTR i znajduj cy si  w 
najbli szej odleg ci od: miejsca zamieszkania rowerzysty, miejsca w którym rowerzysta planuje 
zaparkowa  swój samochód lub stacji kolejowej. 
 
Gdy rowerzysta nie posiada mapy OTR pokazuj cej miejsca parkingów w pobli u OTR, to 
„pewnym” parkingiem (niekoniecznie w pobli u OTR) jest stacja kolejowa lub ko ció , bo tam na 
ogó  s  parkingi samochodowe i wolne miejsca zw aszcza w sobot  . 
 
Wiele OTR zaczyna si  i ko czy na parkingu w gminnym o rodku sportowym lub na parkingach 
"rowerowych restauracji lub barów" (których spor  grup  klientów stanowi  osoby w strojach 
rowerowych). Niektóre gminne o rodki sportowe b  "rowerowe" restauracje i bary oferuj  
prysznice dla rowerzystów, a czasami nawet specjalne prysznice do umycia rowerów (by czysty 
rower w  do samochodu lub zamocowa  na samochodzie). 
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Czasami OTR (lub kilka OTR o ró nych nazwach) zaczyna si  na du ym parkingu, zbudowanym 
specjalnie na potrzeby rowerzystów, w nie po to by po zaparkowaniu samochodu mogli wsi  
na rower i rozpocz  jazd  po OTR. W takim przypadku na znaku OTR czasami umieszcza si  
napis „START”. 
 
Na znaku pokazanym poni ej wida  napis (START), nazw  trasy (Begijntjesroute) oraz dwie 

ugo ci (28km oraz 40 km). Taki znak oznacza, e w tym miejscu (na tym parkingu) rozpoczynaj  
si  dwie Obwodowe Trasy Rowerowe o ró nej d ugo ci, ale o tej samej nazwie (krótsza OTR jest 
skrócon  wersj  OTR o d ugo ci 40 km). 
 
 
 
 
 
 
Ka dy nast pny znak, opisuj cy wspólny przebieg obu tras zawiera jedynie nazw  trasy (nie 
podaje d ugo ci trasy). Z kolei ka dy znak ustawiony na odcinkach dróg, które nie s  wspólne dla 
obu OTR, zawiera nazw  trasy i napis 28 km lub nazw  trasy i napis 40 km.  
 
W miejscach w którym nast puj  rozdzielenie obu OTR o tej samej nazwie ustawione s  dwa 
znaki: pierwszy zawiera kierunek dalszej jazdy, nazw  trasy i jej d ugo  /28 km/, a drugi zawiera 
kierunek dalszej jazdy /inny ni  kierunek pokazany na pierwszym znaku/, nazw  trasy i jej d ugo  
/40 km/.  
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ówny wk ad w opracowaniu propozycji wytyczenia OTR powinni wnosi  rowerzy ci, bo przecie  

to oni, je  po danym mie cie i jego okolicach i maj  dobre obeznanie w plenerach, polnych 
cie kach, drogach publicznych oraz nat eniu ruchu na tych drogach.  

 
Niestety bardzo cz sto, wiara w nieomylno , do wiadczenie i m dro  liderów (czytaj 
decydentów) powoduje, e nawet w wielkich i kosztownych projektach, najpierw przyst puje si  do 
ich realizacji, a potem, gdy projekt jest ju  dobrze rozkr cony, pisze si  koncepcje dla danego 
projektu w oparciu o dok adne przeanalizowanie potrzeb ko cowego u ytkownika .  
 
Jednak e OTR to nie tylko ich przebieg (drogi, oznakowanie), ale to tak e inne elementy 
przyjaznej rowerowej infrastruktury ( awki, sto y, kosze na mieci, wiaty przeciwdeszczowe, 
wypo yczalnie rowerów, parkingi, sanitariaty, restauracje i bary z parkingi rowerowymi, przejazdy, 

adki rowerowe, promy, itd.).  
 
W przypadku, projektu zwanego OTR, w adze miasta, gminy (osoby odpowiedzialne za ostateczne 
wyznaczenie OTR) nie powinny raczej zajmowa  si  wymy laniem koncepcji OTR, lecz 
zbieraniem, rozpatrywaniem i zatwierdzaniem ciekawych wniosków i propozycji pochodz cych od 
rowerzystów oraz przydzieleniem funduszów na oznakowanie i rozbudow  infrastruktury istniej cej 
lub planowanej OTR.  
 
Niektóre odcinki OTR powinny by  w czane przez w adze miasta/gminy do przysz ciowych 
planów budowy dróg rowerowych, czyli dróg wolnych od ruchu samochodowego (twardych, 
pó twardych lub gruntowych). Zatem dobrze by oby mie  najpierw oznakowany OTR lub jego 
koncepcje, a potem budowa  lub modernizowa  drogi rowerowe, a nie odwrotnie . 
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Priorytetem budowy lub modernizacji dróg OTR powinno by  zast powanie istniej cych lub 
planowanych odcinków OTR, które przebiegaj  drogami: 

 
1) publicznymi o du ej wypadkowo ci rowerzystów; 
2) o du ej cz stotliwo ci przejazdu rowerzystów; 
3) o kiepskiej nawierzchni. 

 
Ponadto odcinki dwukierunkowych dróg publicznych o du ej intensywno ci ruchu (wchodz ce               
w sk ad tras rowerowych i nie posiadaj ce pasów rowerowych), nale y zamienia  w drogi 
jednokierunkowe z pasami (lub pasem)  rowerowym. 
 
Niew tpliwie analiza wypadkowo ci rowerzystów na drogach publicznych wchodz cych w sk ad 
OTR oraz analiza liczby rowerzystów korzystaj cych z danego odcinka oznakowanej Obwodowej 
Trasy Rowerowej pozwoli aby podejmowa  w ciwe decyzje dotycz ce poprawy bezpiecze stwa                     
i infrastruktury OTR (w Belgii spotykam specjalne liczniki do pomiaru liczby rowerzystów 
przeje aj cych przez dany odcinek OTR). 
 
Wad  oznakowanej Obwodowej Trasy Rowerowej jest jej ustalony przebieg i jednokierunkowo  
(jazda po oznakowanej OTR odbywa si  tylko w jedn  stron ). 
 
Mo na wyznaczy  OTR o innej nazwie i oznakowa  j  znakami prowadz cymi w przeciwn   
stron . Jednak e, nie ma takiej potrzeby, bo je eli kto  du o je dzi po tej samej OTR to po 
pewnym czasie nie ma on problemu, aby jecha  po niej w przeciwn  stron .  
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Wada OTR nie jest zauwa alna je eli istnieje wiele ró nych Obwodowych Tras Rowerowych lub 
je eli je dzi si  po danej OTR od czasu do czasu. 
 

Nazwa trasy, znajduj ca si  na ka dym znaku OTR, daje rowerzy cie super komfort w ustalaniu 
kierunku dalszej jazdy. Podczas jazdy samochodem z miejscowo ci A do B, gdy napisy na 
drogowskazach wskazuj  nazwy miejscowo ci, które nic nam nie mówi , musimy spojrze  do 
mapy.  
 

W przypadku Obwodowej Trasy Rowerowej ta sama nazwa wyst puje na wszystkich znakach 
napotykanych na odcinkach wchodz cych w sk ad OTR, dlatego podczas jazdy po OTR nie 
potrzebna jest adna mapa, ale brak spostrzegawczo ci, a zw aszcza zdrowego rozs dku, 
podobnie jak w czasie jazdy samochodem, mo e oznacza  niepotrzebne dodatkowe kilometry 
 
1.1 Miejsce ustawienia znaku OTR  
 
Znak OTR powinien by  tak ustawiony, aby rowerzysta patrz c przed siebie móg  go dostrzec jak 
najwcze niej, czyli w takim miejscu, które zapewnia widoczno  znaku z kilkuset lub 
kilkudziesi ciu metrów, o i le to nie mo liwe to przynajmniej z kilkunastu metrów. 
 
 
 
 
 
Na ogó  w przypadku skr tu w lewo i skrzy owania typu „ ” (skrzy owanie z drog  po lewej 
stronie) znak OTR jest montowany za skrzy owaniem po lewej stronie drogi. 

R 
D D D D D D D D 

D D D D D D D Z 

Legenda: 
 
D- Drzewo 
R – Rowerzysta 
Z – Znak OTR 
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Szerszy k t widzenia obiektów znajduj cych si  po lewej stronie drogi sprawia, e obiekty z lewej 
strony s  zauwa ane z wi kszej odleg ci ni  obiekty po prawej stronie, a zw aszcza wtedy gdy 
po obu stronach drogi s  drzewa, lampy, lub inne przeszkody w polu widzenia.  
 
Jednak e w przypadku skr tu w prawo i skrzy owa  typu „ ” (skrzy owanie z drog  po prawej 
stronie) znak OTR jest montowany po prawej stronie drogi tu  przed skrzy owaniem „   ”,               
a je eli jest to nie mo liwe to po prawej stronie za skrzy owaniem „     ”.    
 
Podsumowuj c, znaki ustawiane s  po prawej lub po lewej stronie drogi. O miejscu ustawienia 
znaku i jego k cie ustawienia w stosunku do kierunku jazdy rowerzysty decyduje jego 
dobra widoczno  i mo liwo  monta u (wi kszo  znaków OTR jest ustawiona po prawej 
stronie i frontem do nadje aj cego rowerzysty). 
 
1.2. Opis kierunku dalszej jazdy 
 
Do opisu kierunku dalszej jazdy na ogó  wystarcza u ycie jednej z pi ciu podstawowych strza ek. 
Jednak e w niektórych przypadkach stosuje si  strza ki „odwrócone” lub strza ki „ amane”.                   

ywanie ró nych typów strza ek (podstawowe, odwrócone, amane) zwi ksza czytelno  
informacji oraz zmniejsza ilo  znaków (np. jedna strza ka amana opisuje dwa kolejne skr ty). 
 
 
 
 

 
 

Strza ki 
„z one” 

w prawo 
lub lewo  
(staw, 

jezioro, 
plac) Strza ki 

"podstawowe" 
 Strza ki 

„odwrócone ” 
Strza ki 
amane” 

Strza ki 
„zaokr glone” 
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1.2.1 Strza ki „podstawowe” 
 
Znak ze strza  kontynuacji kierunku jazdy „   ” jest ustawiany w miejscach, w których rowerzysta 
mo e mie  powa ne w tpliwo ci, co do kierunku kontynuacji dalszej jazdy po danej trasie lub 
kilkaset metrów za poprzednim znakiem (by upewni  rowerzyst , e dalej jedzie po OTR).  
 

Ka dy znak zawieraj cy jedn  z 4 pozosta ych strza ek podstawowych okre la zmian  kierunku 
jazdy. W przypadku skrzy owa  typu  ,  ,  ,  nie zale nie od miejsca ustawienia znaku 
rowerzysta widz c znak z strza  podstawow  wie gdzie ma skr ci . Jednak e w przypadku 
uk adu dróg typu:  ,  ,  ,  ,  ,  obowi zuje zasada „skr caj przed znakiem 
zawieraj cym strza  prosta lub odwrócona ” (gdy to nie mo liwe to skr caj tu  za znakiem). 
 
 

                skr caj w A:      ,    skr caj w A:            skr caj w B:      
 

O miejscu ustawienia ka dego znaku decyduje widoczno  znaku i mo liwo  jego monta u 
 
1.2.2 Strza ki „odwrócone” 
 
Uk ad dróg na skrzy owaniach typu: „X” , „K” lub typu gwiazda (wi cej ni  4 drogi) sprawia, e 

ycie adnej z pi ciu strza ek podstawowych nie okre la jednoznacznie kierunku dalszej jazdy. 
 

 
 
 
 
 

A B C A B C A B C 
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OTR jest tras  której kolejne odcinki tworz  lini aman  zamkni . Jednak e s  wyj tki od 
regu y. Czasami trasa prowadzi do jakiego  szczególnego miejsca (np. pomnik przyrody) do 
którego mo na dojecha  tylko jedn  droga. Po dotarciu do tego miejsca mo emy zobaczy  
strza  zaokr glon  "    " lub "    " . Taka „zaokr glona” strza ka oznacza powrót czyli zawracanie 
(dalszy kierunek jazdy po trasie prowadzi po tej samej drodze, lecz w przeciwn  stron ). 
 
1.2.3 Strza ki „ amane” 
  
Strza ka amana przekazuje informacje o nast puj cych po sobie zmianach kierunku dalszej jazdy:  
- dla jednej zmiany kierunku:  
- dla kilku zmian nast puj cych po sobie (w niewielkiej odleg ci): 
 
WA NE: Umieszczaj c na znaku strza  prost  lub odwrócon  (jedynie wtedy gdy zmiana 
kierunku dalszej jazdy ma nast pi  przed znakiem), a strza aman  (jedynie wtedy gdy taka 
zmiana ma nast pi  za znakiem), mo na zapewni  jednoznaczno  informacji odno nie miejsca 
zmiany kierunku dalszej jazdy (czyli okre lenia czy nale y skr ci  przed czy te  za znakiem).  
 

Gdy skr t przed znakiem       

Gdy skr t za znakiem       

 
Dla kontynuacji jazdy "   " , powrotu "    " , "    " informacja „przed czy za znakiem” jest nieistotna. 
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Istnienie regu y zapewniaj cej  jednoznaczno  informacji odno nie miejsca zmiany kierunku 
dalszej jazdy (czyli u ycie strza ki prostej lub odwróconej gdy ta zmiana ma nast pi  przed 
znakiem, a strza ki amanej gdy zmiana ma nast pi  za znakiem)  nie oznacza bezwzgl dnej 
potrzeby jej stosowania.  
 

Tak jak wspomnia em na wielu skrzy owaniach rowerzysta widz c znak zmiany kierunku dalszej 
jazdy doskonale wie gdzie ma skr ci , pomimo, i  na znaku jest widoczna strza ka prosta lub 
odwrócona, a sam znak jest ustawiony przed skrzy owaniem lub za skrzy owaniem (po prawej lub 
po lewej stronie drogi). 
 

Prawdziwa potrzeba u ycia strza ek amanych istnieje wtedy gdy znak mo e by  ustawiony 
jedynie przed miejscem skr tu (a mo liwo  skr tu istnieje przed znakiem i za znakiem) lub gdy 
blisko siebie jest kilka zmian kierunków dalszej jazdy (takie sytuacje /uk ady dróg/ maja miejsce 
przede wszystkim w mie cie).  
 
  
 
Rachunek ekonomiczny podpowiada, e o ile istnieje jaki  s upek, s up lub miejsce na którym 
mo na zamontowa  znak OTR to nale y je wykorzysta , aby minimalizowa  koszty. Nawet 
namalowanie strza ki prostej lub odwróconej jest ta sze i atwiejsze ni  namalowanie strza ki 
amanej . 

 

Ustawienie ka dego znaku poci ga za sob  uzyskanie zgody na ustawienie nowego s upka 
(podanie, szczegó owy plan miejsca ustawienia s upka, itd.) oraz koszty zwi zane z zakupem, 
monta em s upka i znaku. To t umaczy dlaczego znaki OTR s  tylko tam gdzie by  powinny                  
i dlaczego (zw aszcza w mie cie) s  mocowane na istniej cych s upkach lub s upach. 

Na rysunkach pokazany jest kszta t strza ki jaki widzi 
rowerzysta na  znaku ustawionym frontem do kierunku jazdy 
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2. Jak odnajdywa  OTR 

 
 
W Polsce nie ma adnego problemu z odnajdowaniem jakiejkolwiek oznakowanej Obwodowej 
Trasy Rowerowej (OTR), bo po prostu jej nie ma . Nawet je eli ju  gdzie  jest jaka  oznakowana 
trasa rowerowa to: 
 

1)  nie jest to Obwodowa Trasa Rowerowa (bo jej przebieg stanowi lini aman  otwart , czyli 
po przejechaniu ca ej trasy, trzeba jecha  znów po tej samej trasie wróci  do punktu 
pocz tkowego); 

2) znaki s ce do oznakowania jej przebiegu nie posiadaj  znamion profesjonalno ci 
(solidno ci wykonania, czyli odporno ci na wandalizm) lub nie zawieraj  pe nej informacji 
(nazwa trasy, jej d ugo , kierunek dalszej jazdy). 

 
W Belgii, zawsze istnia  podzia : PÓ NOC (holenderskoj zyczna Flandria), PO UDNIE 
(francuskoj zyczna Walonia). Podzia  ten istnia  nie tylko na mapie, ale tak e w infrastrukturze. Sto 
lat temu mówiono o bogatym po udniu i biednej pó nocy, dzisiaj mówi si , e jest dok adnie 
odwrotnie .  
 
Poni ej na przyk adzie obwodowej trasy rowerowej Eddy Merckxroute omówi  (ekran po ekranie) 
sposób odnajdywania „punktu pocz tkowego” oraz  OTR we Flandrii: 

 
1) Wpisz adres: http://www.vlaanderen-fietsland.be/ 
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2) Kliknij w Per provincie 
 
 
 
 
 
 

    Zobaczysz map  Flandrii z jej 5 prowincjami oraz list  z nazwami prowincji; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) Kliknij na mapie w prowincje Vlaams Brabant.  
     Zobaczysz wykaz miejscowo ci w tej prowincji); 
4) Kliknij w miejscowo  Grimbergen (im dalej od Brukseli jest dana miejscowo  tym masz 

wi ksze szanse e znajdziesz OTR). Zobaczysz wykaz wszystkich OTR, które przebiegaj  
przez gmin  do której nale y Grimbergen; 
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5) Kliknij w OTR Eddy Merckxroute 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Kliknij w Bekijk grote fietskaart 
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7) Powi kszaj map  klikaj c w ikon  Inzoomen    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Powi kszaj map  dopóki nie zobaczysz nazwy ulic na wybranym skrzy owaniu dróg OTR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Naci nij klawisz Print Scrn i skopuj ca y ekran do Paint-a; 
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10) Wytni j w Paint-cie fragment który chcesz wydrukowa  (skrzy owanie z nazwami ulic przez   
        które przebiega OTR). 
 
Strona http://www.vlaanderen-fietsland.be/ ma wiele innych opcji które z atwo ci  poznasz. 
Np. klikaj c w pozycje menu Fietsroute Zoeken , a potem klikaj c Zoek! znajdziesz wykaz 
wszystkich OTR we Flandrii (w listopadzie 2009 byo 233 OTR /oznakowanych znakami OTR/ 
oraz 34 OTR bez nazwy / bo nie oznakowanych znakami OTR, lecz jedynie znakami STR/). 
 
Dla niektórych OTR „elektroniczna mapa” nie jest dost pna. Pozostaje zakup mapy w ksi garni 
lub w punkcie informacji turystycznej . Po zarejestrowaniu si , http://www.vlaanderen-
fietsland.be/registreer.php mo na ci gn  plik *.gpx dla dowolnego OTR (aplikacja pami ta 
czas operacji "download" i niestety nast pn  b dziesz móg  dokona  dopiero po 2 godzinach) . 
 
Porady praktyczne (dotycz ce jazdy po OTR):  
 
1) Rozpoczynaj jazd  po danej trasie od punktu „pocz tkowego” znajduj cego si  na 10-50 

metrów przed jakim  wybranym skrzy owaniem, na którym nast puje zmiana kierunku OTR; 
2) Skr caj, w drog , która jest przed znakiem OTR; 
3) Je eli w czasie jazdy zbyt d ugo nie widzisz znaku (przejecha  prawie 2 km i nie 

napotka  go) to oznacza, e chyba jednak przeoczy  znak OTR i musisz wróci  do 
poprzedniego znaku. Gdy wrócisz miej „oczy z 4 stron”, spogl daj we wszystkie drogi na 
mijanych skrzy owaniach oraz przygl daj si  mijanym metalowym s upkom (nawet je eli kto  
odkr ci  znak to s upek pozosta , a na s upku pozosta  uchwyt znaku lub lad uchwycie); 

4) Je eli nigdy nie je dzi  po OTR, to zapewne wrócisz si  par  razy zanim „zaskoczysz”. 
Nawet je eli du o je dzisz na rowerze to te  czasem si  przewrócisz lub wrócisz .
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3. Sie  Tras Rowerowych (STR) 

 
 
Belgijska Siec Tras Rowerowych (STR) istnieje dzi ki jednolitemu systemowi oznakowania dróg 
rowerowych oraz dróg publicznych (udost pnionych i oznakowanych dla potrzeb STR). W 1995 
roku, belgijski rowerzysta, Hugo Bollen (in ynier górnictwa), mieszkaj cy w prowincji Limburg 
zaproponowa  nowy system oznakowania tras rowerowych oparty na systemie oznakowania 
chodników w belgijskich kopalniach.  
 

System ten zapewnia, e podczas jazdy po zaplanowanej trasie o dowolnej d ugo ci, w nieznanej 
gminie, rejonie, prowincji czy kraju, rowerzysta nie ma potrzeby zatrzymywania si                              
i rozk adania mapy. Ka dy inny system oznakowania, zmusza rowerzyst  do zatrzymywania si            
i dokonywania analizy mapy, zw aszcza wtedy gdy rowerzysta jedzie po danej trasie pierwszy raz 
w nieznanym rejonie lub kraju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sukces pomys u Hugo Bollen'a by  mo liwy dzi ki: 
 

 prostemu, logicznemu, spe niaj cemu wszystkie 
wymagania systemowi oznakowania tras 
rowerowych 

 ludziom, którzy byli otwarci na pomys           
pochodz cy od "ko cowego u ytkownika" 

 aktywno ci i wk adowi rowerzystów, klubów                    
i stowarzysze  rowerowych 
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Pod koniec lat 90-tych wielu flandryjskich regionach istnia y STR, oznakowane wed ug koncepcji 
zaproponowanej w przez Hugo Bollen'a. Obecnie, wszystkie flandryjskie STR s  po czone                    
i tworz  jedna rozleg  flandryjsk  Siec Tras Rowerowych. 
 

Na pierwszy rzut oka system oznakowania flandryjskiej STR mo e si  wydawa : niejasny, 
niejednolity i niejednoznaczny, zw aszcza dla rowerzysty, który nigdy nie planowa  i nie je dzi  po 

asnych trasach wyznaczonych we flandryjskiej oznakowanej STR.  
 

Jednak e, patrz c na ten system oznakowania z punktu widzenia rowerzysty, który jest jej 
cz stym u ytkownikiem, system ten jest bardzo prosty, logiczny i w pe ni zaspokaja wszystkie jego 
potrzeby zwi zane z planowaniem trasy, orientacj  oraz z kontrol  kierunku dalszej jazdy po 
zaplanowanej trasie.  
 
3.1 System Oznakowania w STR 
 
Sie  Tras Rowerowych sk ada si  z oznakowanych dróg oraz skrzy owa . Genialno  pomys u 
in yniera z Limburgii polega na tym, e zaproponowa  on nowatorski system oznakowania poprzez 
nadanie numeru skrzy owaniu dróg (wchodz cych w sk ad STR) oraz oznakowaniu ka dej drogi 
(wchodz cej w sk ad STR) numerem skrzy owania do którego ona prowadzi.  
 

STR przypomina graf, którego wierzcho kami s  skrzy owania, a ga ziami s  drogi pomi dzy 
skrzy owaniami. Jednak e w normalnym grafie ga zie to proste odcinki, a nie linie amane 

one z prostych i/lub krzywych odcinków (dróg). Dlatego skrzy owania dróg wchodz cych                
w sk ad STR nie nazwano wierzcho kami, lecz w ami (z flamandzkiego KNOOPPUNT). 
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Wszystkie drogi i w y flamandzkiej Sieci Tras Rowerowych (STR) s  pokazane w aplikacji 
internetowej: http://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx . Poni szy obraz pochodz cy z tej 
aplikacji umo liwia atwe zrozumienie idei flamandzkiej STR opartej na w ach. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bia e linie to drogi twarde nale ce do  STR (rowerowe lub publiczne);   
 Pomara czowe linie to drogi gruntowe lub drogi pó twarde nale ce do 

STR (rowerowe lub publiczne); 
 Ciemno te i szerokie linie to autostrady lub drogi szybkiego ruchu;  
 Jasno te linie to publiczne drogi g ówne; 
 Szare linie to inne drogi publiczne (nie wchodz ce w sk ad STR); 
 W miar  proste i d ugie odcinki dróg bia ych lub pomara czowych            

 drogami rowerowymi ( cie ki rowerowe, pasy rowerowe, drogi zielone). 
Z kolei krótkie, amane b  krzywe odcinki bia ych dróg s  (w wi kszo ci 
przypadków) drogami publicznymi wchodz cymi w sk ad STR); 

 Czerwone owale (z numerami) to w y STR; 
 ze  STR to skrzy owanie dróg nale cych do  STR (drogi bia ej lub 

pomara czowej z inn  drog  bia  lub pomara czow ); 
 Je eli droga wchodz ca w sk ad STR przecina inna drog , która nie 

nale y do STR to takie skrzy owanie nie stanowi w a. 
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Jad c po danej drodze (nale cej do STR) od w a numer X do w a Y widzimy znaki, które 
wskazuj  kierunek dalszej jazdy do w a o numerze Y, ale jad c t  sam  drog  lecz w przeciwn  
stron  (od w a Y do w a numer X) widzimy z kolei znaki wskazuj ce kierunek jazdy do w a   
o numerze X. 
 
Ka da droga posiada dwa kierunki i dlatego nadanie (jednego) numeru drodze i umieszczanie 
znaków (z tym samym numerem drogi po obu jej stronach) nie ma nie ma sensu. Co z tego, e 
zobaczymy znak, e jeste my na drodze numer X skoro dalej nie wiemy dok d ta droga nas 
doprowadzi, gdy pojedziemy ni  w jedna stron , a dok d gdy pojedziemy w druga stron  ?.  
 
W przypadku utraty orientacji na drodze oznakowanej jednym numerem, pomimo zobaczenia 
znaku z numerem tej drogi oraz posiadania mapy dalej nie wiemy w któr  stron  mamy jecha . 
Je eli droga jest d uga, bez skrzy owa  i prowadzi przez monotematyczne tereny (np. las) to 
czasami musimy jecha  nawet kilka kilometrów, by wreszcie na jakim  skrzy owaniu, w oparciu                        
o  drogowskazy, które podaj  kierunki do ro nych miejscowo ci ustali  kierunek naszej dalszej 
jazdy.  
 
Jednak e w przypadku oznaczania obu kierunków ka dej drogi innymi numerami, utracon  
orientacje (kierunek dalszej jazdy) odzyskujemy w momencie napotkania pierwszego znaku                 
z numerem drogi (nie musimy jecha  do pierwszego skrzy owania), bo znak z numerem w a 
podaje nam jednoznaczna informacje do którego w a prowadzi ta droga. 
 
System oznakowania stosowany w przypadku ruchu samochodowego (droga posiada jeden 
numer, a na skrzy owaniach s  drogowskazy z nazwami miejscowo ci) nie sprawdza si                      
w przypadku tras rowerowych.  
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Wi kszo  dróg wchodz cych w sk ad tras rowerowych (drogi lokalne, osiedlowe, polne, dukty 
le ne lub drogi/szlaki wzd  rzek, kana ów, jezior, itd.) przebiegaj  przez skrzy owania i miejsca, 
które nie maj  nazw. 
 
Gdy na jakim  bezdro u (miejscu bez nazwy) jest skrzy owanie tras rowerowych i jest potrzeba 
umieszczenia drogowskazów opisuj cych oba kierunki jazdy do nast pnych skrzy owa  (bez 
nazwy) to na drogowskazach nie mo na umie ci adnej sensownej informacji, bo przecie  
te skrzy owania nie maja nazwy. 
 
Niestety, wszystkie systemy oznakowania tras rowerowych (nie oparte na w ach) s  jedynie 
uproszczon  wersj  systemu oznakowania obowi zuj cego w ruchu drogowym (samochodowym). 
 
Zaimplementowanie nawet pe nej wersji systemu oznakowania stosowanego ruchu drogowym nie 
zda egzaminu w przypadku tras rowerowych w nie z powodu braku nazw miejsc i skrzy owa  
przez które przebiegaj  trasy rowerowe. 
 
Te "tradycyjne" systemy oznakowania opisuj  drogi wchodz ce w sk ad tras rowerowych 
pojedynczymi numerami, symbolami, kolorami, a na drogowskazach podaj  informacj  o odleg ych 
miejscowo ciach, a nie skrzy owaniach tras rowerowych, które s  w pobli u. 
 
W przypadku tradycyjnych systemów oznakowania, informacja dost pna na drogowskazach nie 
umo liwia rowerzy cie uzyskania pewno ci kierunku dalszej jazdy lub odzyskania utraconej 
orientacji w krótkim czasie (gdy teren jest monotematyczny to czas ten jest równy czasowi jazdy 
do momentu odnalezienia "czego " w terenie co jest pokazane na mapie). 
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Wydaje mi si , e brak wiedzy lub brak praktycznego do wiadczenia z jazd  rowerem                        
w flamandzkiej lub holenderskiej STR (opartej na w ach i oznakowaniu obu kierunków ka dej 
drogi) sprawia, e wci  powstaj  coraz to nowsze odmiany tradycyjnych systemów oznakowa . 
 
I w nie w tym widz  jedyne wyt umaczenie dlaczego system oznakowania tras rowerowych 
oparty na w ach jest przedstawiany w wi kszo ci publikacji jako jeden z wielu istniej cych                  
i mo liwych systemów oznakowa .   
 
3.2 Ilu cyfrowe numery w ów ?  
 
Podejrzewam, e w oparciu o do wiadczenia i postulaty rowerzystów uzyskane w latach 90-tych                         
z pierwszej implementacji STR w Limburgii (gdzie numery w ów s  3 cyfrowe) postanowiono 

ywa  jedynie dwucyfrowych numerów w ów, pomimo faktu, e niektóre nowopowstaj ce                 
i niepo czone wzajemnie STR mia y ju  wtedy wi cej ni  kilkaset w ów.  
 
Obecnie flandryjska STR posiada par  tysi cy w ów i o dziwo jedynie dwu cyfrow  numeracje 

ów (w prowincji Limburg pozosta a 3 cyfrowa numeracja w ów, jako rezultat pilota owego 
programu STR i kosztów zwi zanych z wymiana numeracji trzy cyfrowej na dwu cyfrow  . 
 
Problem ilo ci cyfr potrzebnych do oznakowania numerów w ów,  przypomina nieco problem 
kolorów pa stw na mapie politycznej. Chodzi o to aby obszar ka dego pa stwa mia  kolor inny ni  
kolory pa stw z którymi graniczy. Na pierwszy rzut oka wydaje si , e potrzeba wielu kolorów, 
jednak e gdy si  spojrzy na dowolna map  polityczna, to wida  na niej jedynie 4 kolory i spe nione 
w/w wymaganie. 
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Zdrowy rozsadek podpowiada, e je eli w STR jest kilka tysi cy w ów, to ka dy z nich powinien 
mie  inny numer, aby unikn  powtarzania si  tych samych numerów w ów.  
 
Kto  mo e zada  pytanie: Skoro STR ma kilka tysi cy w ów to dlaczego stosuje si  dwucyfrowe, 
a nie czterocyfrowe numerów w ów ?. Krotka odpowiedz: ze wzgl dów praktycznych. D sza 
odpowiedz: 

 
1) Jazda w STR po zaplanowanej trasie odbywa si  w oparciu o Wykaz W ów (WW) 

wchodz cych w sk ad zaplanowanej trasy, zapisanych lub wydrukowanych na kartce papieru; 
 
2) WW jest umieszczony na widocznym miejscu na kierownicy w cienkiej plastikowej, 

prze roczystej i wodoszczelnej obudowie (o wymiarach 7cm x 12cm x 1cm) zwanej "Bike 
Pointer";    

 
3) Ze wzgl dów bezpiecze stwa rowerzysta nie spogl da na Wykaz W ów(WW), natychmiast 

gdy potrzebuje informacji, lecz dopiero wtedy gdy jest pewny, e sytuacja na drodze pozwala 
mu na koncentracje swego wzroku na WW; 

 
4) Spogl daj c na WW, rowerzysta pragnie zapami ta  potrzebne mu informacje (numery)                 

w jak najkrótszym czasie; 
 
5) Rowerzysta mo e zapewni  sobie p ynno  jazdy po danej trasie jedynie wtedy, gdy                      

w dowolnej chwili, zna (pami ta) numer w a do którego jedzie Y oraz numer 
nast pnego w a Z; 
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6) Je eli w momencie wjazdu na skrzy owanie (w ze ) rowerzysta nie zna (pami ta) numeru 

nast pnego w a do którego chce jecha  to na pewno ucierpi na tym: p ynno  jazdy, 
spokój wewn trzny rowerzysty, a nawet jego bezpiecze stwo (podobnie zreszt  jest                     
z kierowc  samochodu, który wje a na skrzy owanie, widzi drogowskazy z nazwami 
miejscowo ci, które mu nic nie mówi  i nie ma poj cia dok d ma dalej jecha  ; 

 
7) Czasami rowerzysta jad c po zaplanowanej trasie nie widzi adnego znaku w a do którego 

jedzie, ale widzi znak z numerem w a z którego jedzie, dlatego stara si  tak e pami ta  
numer w a z którego jedzie X; 

 
8) O ile zapami tanie dwóch czy trzech dwucyfrowych numerów w ów jest atwe dla 

wi kszo ci rowerzystów, o tyle zapami tywanie numerów czterocyfrowych jest trudne; 
 

9) Do zapisania numerów czterocyfrowych potrzeba znacznie wi cej miejsca ni  do zapisania 
numerów dwucyfrowych. Ca a idea STR opartej na w ach polega na zapewnieniu 
rowerzy cie p ynnej jazdy bez konieczno ci zatrzymywania si  i rozk adania mapy.                       
W przypadku kilkudziesi ciu numerów czterocyfrowych, rowerzysta nie rozk ada by mapy, 
lecz arkusz papieru na którym by yby zapisane te czterocyfrowe numery . 

 
Dlatego odpowiedz na pytanie o zasadno  u ywania czterocyfrowej numeracji w ów jest 
zdecydowanie negatywna. Uzasadnienie teoretyczne jest zawarte w punktach 1-9, uzasadnienie 
praktyczne w ograniczonej powierzchni zapisu arkuszu papieru wk adanego do BikePointer'a oraz  
w flandryjskiej i holenderskiej STR (patrz http://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx).  
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3.3 Sprawa jednoznaczno ci w STR  
 
STR zapewnia rowerzy cie jednoznaczno  kierunku dalszej jazdy je eli:  

 
1) dowolny w ze  X nie jest bezpo rednio po czony z dwoma (lub wi cej) w ami, które 

posiadaj  ten sam numer Y; 
 
 
 
2)  dowolny w ze  X jest bezpo rednio po czony z co najwy ej jednym w em, który posiada ten 

samym numer. 
 
 
 
Warunek drugi, zapewnia jednoznaczno  kierunku dalszej jazdy. Jednak e w przypadku 
"zagubionego rowerzysty", który utraci  orientacje i jecha  po ró nych drogach i ko cu znalaz  si  
na drodze znajduj cej si  miedzy dwoma w ami o tym samym numerze X, utracon  orientacje  
kierunku dalszej jazdy uzyska dopiero po dojechaniu do jednego z w ów X.   
 
Podsumowuj c:  
 

 warunek 1) jest warunkiem koniecznym; 
 warunek 2)  jest warunkiem dopuszczalnym. 

 

X 
X 

Y 

Y 
X 

Y 

Na rysunku warunek 1)  
nie jest spe niony 

Na rysunku warunek 2)  
jest sp niony 
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W przypadku tworzenia nowej STR (nadawania numerów wszystkim w om) lub dodawania 
nowych w ów nie ma problemu by spe ni  warunek 1) oraz by adne dwa s siednie w y nie 
mia y tego samego numeru (by warunek dopuszczalny nie wyst powa  w ca ej sieci, czyli aby 
ka de dwa bezpo rednio po czone w y mia y inny numer). 
 
Jednak e w przypadku potrzeby po czenia dwóch istniej cych STR mo e si  zdarzy , e po 
po czeniu obu STR jaki  w ze  X b dzie po czony z dwoma w ami Y. W takim przypadku, 
celem zapewnia jednoznaczno ci kierunku dalszej jazdy (warunku koniecznego): 
 
1) Dokonuje si  zmiany numeru jednego z w ów Y na inny numer; 
 
 
 
 
2) Je eli taka zmiana poci ga za sob  konieczno  dokonania zmian wielu innych numerów, to nie 

dokonuje si  takiej zmiany, lecz wstawia si  nowy w ze  na jednej z dróg miedzy w ami X i Y. 
 
Nowy w ze  Z jest "sztucznym" w em, bo nie jest on skrzy owaniem tras rowerowych, lecz 
punktem na drodze miedzy dwoma w ami. 
 

 
 

  
 

Y 
X 

Z 

Y 
X 

Y 
 

Y 
X 

Y 
 Z Y 

X 
Y 
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Poni ej pokazuje fragment STR opartej o jednocyfrow  numeracje w ów oraz zapewniaj cej 
jednoznaczno  kierunku dalszej jazdy (spe niony jest warunek konieczny). W tej przyk adowej 
STR ka dy w ze  posiada 8 dróg, a pomimo to ka de dwa bezpo rednio po czone w y maja 
inne numery (warunek dopuszczalny nie wyst puje).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dowolne skrzy owanie posiada: minimum 3 drogi, na ogol 4 drogi, czasami 5 dróg lub 6 dróg. 
Skrzy owanie, które posiada wi cej ni  8 dróg (z których ka da jest oznakowana dla potrzeb ruchu 
rowerowego) jest tak e mo liwe, ale raczej  w teorii, ni  w praktyce. 
 
Jednocyfrowa numeracja w ów w STR jest mo liwa, ale nie praktyczna z powodu: 

1) rozmytej rozró nialno ci ( atwiej o pomy  dla "oka i pami ci");   
2) kosztów zwi zanych z zapewnieniem warunku koniecznego jednoznaczno ci kierunku 

dalszej jazdy (wymian  wielu numerów w ów lub wstawianie wielu nowych "sztucznych" 
ów) w przypadku czenia dwóch sieci opartych o jednocyfrow  numeracje w ów.  
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W przypadku czenia dwóch istniej cych Sieci Tras Rowerowych, opartych o numeracje 
dwucyfrow  problem z zapewnieniem warunku koniecznego po po czeniu obu sieci nie wyst puje 
albo wyst puje w jednym lub paru wypadkach (koszty s  minimalne). 
 
Mam nadzieje, e na tym mog  zako czy  moj  prób  uzasadnienia wy szo ci numeracji 
dwucyfrowej nad numeracj  1 i 4 cyfrow  oraz ju  nie stosowan  numeracj  3 cyfrow . 
 

ówn  zalet  STR opartej o w y jest fakt, e rowerzysta w czasie jazdy po dowolnej 
zaplanowanej trasie rowerowej nie ma potrzeby zatrzymywania si  i rozk adania mapy, bo 
korzysta z mieszcz cego si  d oni wykazu numerów w ów przez które prowadzi zaplanowana 
trasa. Ponadto STR opisuje krótko i jednoznacznie (dwucyfrowymi numerami) nie posiadaj ce 
nazw skrzy owania tras rowerowych oraz oba kierunki ka dej drogi.                      
 
W listopadzie 2009, w Belgii i w Holandii by o 36110 km oznakowanych dróg miedzy w ami oraz 
7873 oznakowanych w ów ( rednia d ugo  drogi mi dzy s siednimi w ami - 2,3 km).  
 
Firma Google Inc. nominowa a stron  http://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx jako stron  
roku 2009 w kategorii „Podró e i wypoczynek” (od czerwca do wrze nia ponad 540 000 osób 
odwiedzi o t  stron , a 104 000 osób wykona o operacje drukuj lub „download” *.gpx). 
 
System oznakowania oparty na w ach nie jest jednym z istniej cych i mo liwych systemów 
oznakowa , lecz jedynym logicznym i obecnie najwi kszym istniej cym system oznakowania 
tras rowerowych. 
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3.4 Zaplanowana Trasa, Bikepointer, Wykaz W ów 
 
Poni sze trzy zdj cia pokazuj : Zaplanowan  Tras  (narysowa em j  granatow  lin ), Bike 
Pointer (dos ownie wska nik rowerowy, czyli plastikow , wodoszczeln  i prze roczyst  obudow ), 
Wykaz W ów ( wype niony standardowy papierowy szablon, który wk ada si  do BikePointer’a). 
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Na standardowym szablonie, mo na zapisa  jedynie 12 w ów, dlatego u ywam w asny, 
niestandardowy papierowy szablon, który wk adam do BikePointer’a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numery w ów 

ugo  przejechanej drogi 
podana w kilometrach 

(gdy odleg ci miedzy w ami 
wynosz  kilkadziesi t lub 

kilkaset metrów to na szablonie 
wida  ta sam  liczb  

kilometrów) 

Zaznaczone dwa w y 81 nie s  tym 
samym w em, lecz dwoma odleg ymi 

ami, które maj  ten sam numer 
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Na zdj ciu niestandardowego szablonu wida , e mo e on pomie ci  36 w ów (dwucyfrowe 
numery zapisane wi ksz  i pogrubion  czcionk ) oraz informacje o cznej d ugo ci przejechanej 
trasy w danym w le (zapisane mniejsz  czcionk ).  
 
My , e patrz c na powy szy dwucyfrowy Wykaz W ów, staje si  zrozumia ym, e numery 
czterocyfrowe (nawet trzy cyfrowe) s  znacznie trudniejsze do odczytania, zapami tania oraz e 
zamiast oczekiwanej unifikacji, wprowadzaj  jedynie d szy czas wymagany do ich lokalizacji, 
odczytywania i zapami tywania.  
 
3.5 STR i OTR w aspekcie historycznym 
 
Na pocz tku by  OTR . Pierwsza Obwodowa Trasa Rowerowa  (OTR) powsta a w wyniku 
po czenia  drogami publicznymi, niektórych "prowadz cych do nik d" dróg rowerowych,                       
a nast pnie: 
 

 powsta o wiele OTR w wielu regionach i prowincjach;  
 w prowincji Limburg powsta a pierwsza Siec Tras Rowerowych (STR); 
 niektóre drogi wchodz ce w sk ad OTR zosta y oznakowane znakami STR; 
 w innych regionach i prowincjach zacz y powstawa  STR; 
 po czono wszystkie STR w jedna flandryjsk  Siec Tras Rowerowych;  
 udost pniono aplikacje internetow  do planowania trasy rowerowej w flandryjskiej STR; 
 w oparciu o istniej ce znaki STR powstaj  OTR bez nazwy (opisane tylko wykazem w ów); 
 powstaj  nowe OTR (oznakowane sze ciok tnymi znakami). 
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3.6  Krótko o OTR i trasie w STR  
 
Obwodowa Trasa Rowerowa (OTR): 

 ustalona d ugo  i przebieg (po linii amanej zamkni tej); 
 nie ma potrzeby korzystania z mapy, bikepointer'a, czy te adnej innej pomocy (" ci gi"); 
 w sk ad OTR wchodz  g ównie drogi twarde. 

 
Trasa zaplanowana w STR: 

 dowolna d ugo  i przebieg; 
 dowolny kszta t (odcinki trasy mog  tworzy  linie aman  zamkni ta lub linie aman  otwart ); 
 dowolny kierunek jazdy po zaplanowanej trasie (maj c Wykaz W ów mo na przejecha  

dan  tras  od pierwszego zaplanowanego w a do ostatniego lub odwrotnie); 
 wi ksza cz stotliwo  wyst powania znaków (oba kierunki, ka dej drogi wchodz cej              

w sk ad STR, s  oznakowane). Czasami jad c po naszej zaplanowanej trasie widzimy tylko 
ty  jakiego  znaku STR (który opisuje kierunek jazdy przeciwny do kierunku jazdy po naszej 
zaplanowanej trasie), ale nawet gdy widzimy tylko tylna stron  znaku jest to dla nas 
informacja, e jeste my na drodze nale cej do STR . 

 
 
3.7  Przyk ady OTR i tras w STR 
 
Tysi ce zdj  z jazdy po flandryjskich OTR i trasach zaplanowanych w flamandzkiej STR 
znajdziesz pod adresem: http://www.flickr.com/photos/zenon_k56/collections/ 
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4.  Jak planowa  tras  w STR  

 
Podstawowym ród em do planowania trasy w STR jest dobra mapa. Na rynku jest wiele map, ale 
jednak tylko niektóre mapy s  mapami, które zawieraj  pe  informacje i które naprawd  warto 
kupi .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na mapie po jej 
roz eniu powinny 
by  widoczne  
numery w ów oraz 
drogi STR w czterech 
kolorach:  
- ciemnozielone  
- jasnozielone 
- ciemnobr zowe  
- jasnobr zowe 

Na zewn trznej 
ok adce mapy ma by  
widoczny znak 

cy do 
oznakowania w a 
STR (knooppunt) 
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ównym celem oznakowania tras rowerowych (OTR czy STR) jest umo liwienie rowerzy cie 
ynnej jazdy po danej trasie bez potrzeby zatrzymywania si , otwierania plecaka, rozk adania 

mapy, jej orientacji i analizy celem ustalania kierunku dalszej jazdy. Jednak e w przypadku 
"wypadni cia z trasy" (czy to z OTR, czy tez z zaplanowanej trasy STR), mapa jest bardzo 
pomocna (podobnie jest z jazd  samochodem, gdy si  zgubimy na dobre to mapa jest przydatna ). 
 
Zalet  dobrej mapy jest jej zawarto  informacyjna i mo liwo  widzenia ca ego regionu (lub jego 
cz ci w tym samym czasie). Dobra mapa (jest ni  mapa o charakterystyce zewn trznej opisanej 
na poprzedniej stronie) dostarcza nast puj cej informacji: 
 

 parkingi samochodowe; 
 wypo yczalnie rowerów (adresy, numery telefonów, itd.); 
 restauracje i bary, przeprawy promowe, zabytki, ciekawe miejsca (min. dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego); 
 stromo  dróg STR ( lekko stroma droga <, bardziej stroma <<, bardzo stroma <<<); 
 rozró nienie dróg rowerowych (twardych/ciemnozielone/ i pó twardych/ciemnobr zowe/) 

oraz dróg publicznych (twardych/jasnozielone/ i pó twardych/jasnobr zowe/); 
 d ugo  w km  ka dej drogi zawartej pomi dzy w ami STR (d ugo  opisana jest czerwon  

czcionk ). 
 
Planowanie przebiegu trasy w STR polega na zapisaniu w ów przez które ma przebiega  trasa 
oraz na kalkulacji d ugo ci ca ej zaplanowanej trasy w oparciu o sumowanie podanych na mapie 

ugo ci poszczególnych dróg wchodz cych w sk ad trasy. 
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Planowanie trasy rozpoczynamy od ustalenia Punktu Pocz tkowego (PP) trasy (na ogól jest on 
tak e Punktem Ko cowym planowanej trasy). PP powinien by  tak wybrany, aby zapewnia  
mo liwe szybkie odnalezienie znaku STR, aby tym samym w miar  szybkie uzyskanie pewno ci, 
e jest si  na drodze nale cej do zaplanowanej trasy.  

 
Na ka dej drodze STR prowadz cej do w a w odleg ci 10-50 metrów przed w em jest znak 
("U  nadert  XY"- jeste  w pobli u w a XY). PP powinien by  wybrany na drodze STR 
prowadz cej do pocz tkowego w a na 50-100 metrów przed tym w em lub w samym w le. 
 

ze  pocz tkowy jest w em nale cym do zaplanowanej trasy, który znajduje si  w najbli szej 
odleg ci od: miejsca zamieszkania rowerzysty, miejsca w którym rowerzysta zaparkuje swój 
samochód lub stacji kolejowej.   
 
Flamandzka STR obejmuje zbyt wielki obszar, by wszystkie jej w y mog y by  pokazane na 
jednej lub nawet na kilkunastu mapach. W ka dej prowincji s  regiony i do ka dego regionu 
istnieje jedna lub wi cej map STR. Np. aby zobaczy  ca  STR i wszystkie w y w regionie  
Antwerpia nale y kupi  cztery mapy. 
 
Obecnie wielu rowerzystów, korzysta z internetowej aplikacji do planowania tras w flamandzkiej 
STR. Jednak e, wielko  formatu mapy w porównaniu z wielko ci  ekranu komputera oraz 
informacje, które oferuj  mapy, a których nie oferuje aplikacja internetowa sprawia, e mapy s                
i b  pomocne do planowania trasy w STR. 
 
Nowe technologie nigdy w pe ni nie zast puj  starych technologii, jednak e  rachunek 
ekonomiczny sprawia, e maleje liczba tych, których sta  na korzystanie ze starych technologii        
- na ogó  bardziej przyjaznych dla ludzkich zmys ów  
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4.1  Aplikacja do planowania trasy w flamandzkiej STR 
 
Internetowa aplikacja do planowania tras http://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx jest 
produktem rozwijanym i uaktualnianym dzi ki informacjom zg aszanych na internetowym forum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Map  STR mo na przesuwa  powi ksza  i pomniejsza . Po pierwszym klikni ciu dowolnego 

a, pojawia si  obok tego w a zielona chor giewka, która oznacza, e jest to pocz tek 
planowanej trasy, klikaj c w dowolny inny w ze  pojawiaj  si te linie, czyli drogi prowadz ce od 
poprzedniego klikni tego w a do ostatnio klikni tego w a oraz informacja o cznej d ugo ci 
trasy od pierwszego do ostatnio klikni tego w a. Ca y proces planowania trasy w STR 
sprowadza si  do klikania w w y . 
 

 

Usu  ostatni dodany w ze   
Usu  ca a zaplanowan  tras  
Drukuj zaplanowan  tras    
Eksportuj tras  w formacie GPS  

Szukaj miejscowo ci 
Grimbergen Szukaj  
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4.1.1  Opcja: Drukuj zaplanowan  tras    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Skopiowan  informacj  mo na wklei  do Excela 
(lub Worda) za pomoc  funkcji Wklej Specjalnie 
(Paste Special / Unicode Text ) 

Opcja ta umo liwia wydrukowanie informacji zawieraj cej 
wykaz wszystkich w ów i czn  d ugo  trasy                        
w ka dym w le. W razie potrzeby dostosowania tej 
informacji do wielko ci niestandardowego papierowego 
szablonu Bikepointera, nie trzeba jej drukowa , lecz 
wystarczy zaznaczy  mysz  wszystkie w y i odleg ci  
i skopiowa  je do pami ci klawiszami (CTRL+C)  
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4.1.2  Opcja: Eksportuj tras  w formacie GPS  
 

Opcja ta umo liwia export zaplanowanej trasy do pliku w formacie *.GPX lub TCX. Plik jest 
eksportowany do domy lnego katalogu do którego s ci gane inne pliki z Internetu. Plik ten 
umo liwia aktywowanie funkcji "TrackBack" /nawiguj po ladach/ w odbiorniku GPS). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zaznaczenie tej opcji sprawi, ze w y 
zaplanowanej trasy rowerowej b   
widziane na ekranie GPS jako waypointy 
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Mo liwo ci zobrazowania zaplanowanej trasy 

Aplikacja Internetowa Mapa Program MapSource 

Odbiornik GPS BikePointer 
Szablon 

Standardowy 

Szablon 
Niestandardo

wy 
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5. Definicje Dróg i Tras Rowerowych 
 
 

SZLAK ROWEROWY 
Cycle trail 

 Trace cyclable 

Oznakowana droga gruntowa1) przebiegaj  przez obszary zabudowane 
i niezabudowane, polne drogi, ki, parki, lasy, sady, wzd  kana ów, rzek, 
jezior, dróg kolejowych, itd.  

SZLAK ZIELONY 
Green trial 
Trace verte 

Oznakowana droga gruntowa, z zakazem ruchu pojazdów samochodowych, 
przebiegaj ca przez stref  zielon 4). 

DROGA ZIELONA 
Green route 
 Route verte 

Oznakowana droga pó twarda2) lub twarda3), z zakazem ruchu pojazdów 
samochodowych , przebiegaj ca przez stref  zielon 4), udost pniona 
spacerowiczom, biegaczom, rowerzystom, osobom na rolkach, wrotkach, 
deskorolkach, wózkach dla osób niepe nosprawnych, itd.  
Blokady dost powe (szlabany, przegrody, bloki betonowe, s upki, itd.) o ile 
wyst puj , s  przyjazne (przejezdne) dla w/w u ytkowników. W razie 
potrzeby istnieje mo liwo  ich otwarcia, usuni cia lub wykr cenia. 

CIE KA ROWEROWA 
Cycle path 

 Piste cyclable 

Wydzielona cz  chodnika lub droga twarda/pó twarda zbudowana dla 
potrzeb ruchu rowerowego (oraz pieszych gdy po obu stronach drogi nie ma 
chodnika), oddzielona od drogi publicznej5) pasem zieleni lub kraw nikiem. 

PAS ROWEROWY 
Cycle lane  

Bande cyclable 

Cze  wydzielonej, bia  lini , publicznej drogi twardej. Przerywana linia 
dopuszcza wjazd i ruch pojazdów samochodowych o ile nie stanowi to 
zagro enia dla bezpiecze stwa i p ynno ci ruchu rowerowego. Bia a ci a 
linia oznacza zakaz wjazdu pojazdów samochodowych. 

 
 
 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


 

All rights granted  by Zenon_K56 (Bruksela, 8.04.2010, wersja 2.0)                                       Strona 43 z 45 

 
 

DROGA ROWEROWA 
Cycle route 
 Vélo router 

Droga (gruntowa, pó twarda, twarda), oznakowana dla potrzeb ruchu 
rowerowego, na której ruch pojazdów samochodowych jest zakazany. 
W uzasadnionych przypadkach prawo wjazdu na drogi rowerowe maj  
upowa nione pojazdy (s b miejskich, s by le nej, stra y granicznej, 
pojazdy rolnicze, itd.). 

TRASA ROWEROWA 
Cycle Itinerary  

Itinéraire cyclable 

Zbiór oznakowanych odcinków, dróg rowerowych i dróg publicznych, 
tworz cy lini aman  otwart  lub zamkni . Niektóre drogi publiczne lub 
ich odcinki, ze wzgl du na bezpiecze stwo i p ynno  ruchu drogowego, 
nie wchodz  i nie powinny wchodzi  w sk ad adnej trasy rowerowej. 

OBWODOWA TRASA 
ROWEROWA /OTR/ 

Cycle circuit  
Circuit cyclable (boucle) 

Zbiór oznakowanych odcinków dróg rowerowych i publicznych, które 
tworz  lini aman  zamkni . OTR zwana jest tak e Tematyczn  Tras  
Rowerowo-Turystyczn  (w skrócie: Tras  Tematyczn , Themed Itinerary, 
Itinéraire thématique). G ównymi tematami OTR s : plenery podmiejskich 
wsi, miasteczek, miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego lub 
wycieczka rowerowa wokó  miasta. 

SIE  TRAS 
ROWEROWYCH /STR/ 

Cycle itinerary networks 
Réseau d'itinéraires cyclables 

System jednolicie oznakowanych dróg i skrzy owa  oraz specjalnych map 
opisuj cych d ugo  i rodzaj ka dego odcinka drogi wchodz cego w sk ad 
Sieci Tras Rowerowych (droga twarda, pó twarda, rowerowa, publiczna, 
stroma, plaska, itd). Mapy STR (lub aplikacje internetowe) umo liwia  
planowanie trasy rowerowej o dowolnej d ugo ci i przebiegu.  
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1) Droga gruntowa                                 
     

    Unpaved road  
    Pas empierré route 

Posiada rodzim  nawierzchni , której utwardzenie i wyrównanie 
powsta o w wyniku przemieszczania si  ludzi, zwierz t, i/lub pojazdów, 

 w wyniku nak adów inwestycyjnych poniesionych na wyrównanie 
rodzimej nawierzchni i/lub nak adów zwi zanych z odp ywem wody 
/np. rów odwadniaj cy wzd  drogi/. 

2) Droga pó twarda       

    Semi-paved road 
    Semi-empierré route 

Posiada równa i tward  nawierzchni , która powsta a wyniku 
wysypania i wyrównania bardzo drobnego kamiennego t ucznia 
zmieszanego z cementem portlandzkim lub wapnem lub chlorkiem 
wapna lub glin . el lub wir nie jest stosowany do budowy 
pó twardych dróg rowerowych. 

3) Droga twarda 
    Paved road 
    Empierré route 

Posiada nawierzchnie  bitumiczn , betonow , kostkow , klinkierow  
brukow  lub z p yt betonowych, kamienno-betonowych. 

4) Strefa zielona 
    Greenway   
    Voieverte  

Obszar chroniony, obejmuj cy miejsca dziedzictwa przyrodniczego, 
kulturowego, wyst powania chronionej flory lub fauny, z zakazem ruchu 
pojazdów samochodowych, z udost pnionymi dla ruchu turystycznego 
szlakami i drogami zielonymi (z ma  gastronomi  i us ugami w bardzo 
ograniczonym zakresie). 

5) Droga publiczna 
Public route 

     Voirie  
Ogólnodost pna droga (krajowa, wojewódzka, powiatowa, gmina). 
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Historia zmian w opracowaniu: 
 

Numer wersji Data wydania Opis wprowadzonych poprawek 

Wersja 1.0 22.11.2009 Pierwsze wydanie opracowania. 

Wersja 2.0 08.04.2010 

Z wersji 1.0 usuni to nie stosowan  strza  odwrócona 
(wskazuj ca godzin  18.00). Wprowadzono pojecie strza ek 
zaokr glonych u ywanych obecnie do opisu kierunku zwrotu            
o 180 stopni (czyli powrotu). 

 
 
 
 
 

  

 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

