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Potencjał rowerowy 



Jazda na rowerze w celach rekreacyjnych staje się coraz bardziej 
popularna. Wśród aktywności urlopowych Polaków, jazda na rowerze 
znajduje się na trzecim miejscu (43%), zaraz po spacerach i pływaniu. 

Spacery, pływanie i jazda na rowerze stanowią TOP 3 aktywnego 
wypoczynku Polaków we wszystkich grupach wiekowych i znacząco 
wyprzedzają inne aktywności.

Popyt na turystykę rowerową. Analiza desk research – Polska Organizacja Turystyczna 2019 



Mniej więcej co 10 Polak deklaruje, że w okresie ostatnich lat brał udział w 
samodzielnym wyjeździe, podczas którego rower stanowił środek transportu. 

Uczestnikami indywidualnych i zorganizowanych wędrówek rowerowych są 
głównie osoby poniżej 40 roku życia, z wykształceniem wyższym i średnim, czynne 
również w innych obszarach turystyki aktywnej.

Atrakcyjność wakacji na rowerze potwierdza fakt, że większość z tych, którzy już 
na rowerach wypoczywali, deklaruje powtarzać takie wyjazdy w przyszłości – 75% 
planuje wyjazdy indywidualne a ponad połowa (52%) - wyjazdy zorganizowane.

Popyt na turystykę rowerową. Analiza desk research – Polska Organizacja Turystyczna 2019 



AKTYWNI TURYŚCI ROWEROWI 

Preferują wyjazdy krajowe. Unikają wyjazdów zorganizowanych w modelu 
biernego wypoczynku typu „all inclusive”. Zdecydowanie unikają miejsc 
masowej turystyki. Lubią poznawać nowe miejsca. Nocują w wynajętych 
domkach, kwaterach, pensjonatach i pod namiotem. 

Turyści rowerowi to częściej mężczyźni (2/3) niż kobiety (1/3). Wykształceni 
(wyższe i średnie) i z wysokimi dochodami. Głównie pracownicy umysłowi, 
często na kierowniczych stanowiskach, istotnie rzadziej pracownicy fizyczni.

Popyt na turystykę rowerową. Analiza desk research – Polska Organizacja Turystyczna 2019 



• 525 000 miejsc pracy w branży rowerowej w UE 
• 44 miliardy EUR przychodów rocznie z turystyki rowerowej 
• Turystyka rowerowa przynosi więcej dochodu niż przykładowo 

turystyka rejsowa
• 170 milionów noclegów udzielonych turystom rowerowym rocznie 
• 53-70 EUR dzienne wydatki turysty rowerowego w Niemczech i Austrii 

(w 2004 roku)
• We Francji turyści rowerowi wydają prawie 20% więcej niż wynosi 

średnia dla wszystkich turystów.

Na podstawie danych Europejskiej Federacji Cyklistów

ILE ZYSKUJEMY DZIĘKI ROWEROM 



Badania przeprowadzone w Holandii wskazują, że 
profesjonalnie przygotowana trasa rowerowa o długości 
250 km jest w stanie wygenerować 56 000 noclegów 
rocznie. A tymczasem …
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Liczba udzielonych noclegów w poszczególnych subregionach woj. 
śląskiego w 2018 roku (GUS)



WYKORZYSTANIE BAZY NOCLEGOWEJ

• średnia dla Subregionu Zachodniego → 30%

• średnia dla woj. śląskiego → 38,2%

• średnia dla Polski → 40,1%

GUS, 2018



• Kilkadziesiąt tras 
rowerowych 

• Połączenia nie tylko z 
centralną częścią śląskiego, 
ale z również z trasami 
czeskimi

• Rybnickie trasy rowerowe 
od lat 90tych (jedne z 
pierwszych w śląskim) 

• Potencjał regionu do 
turystyki aktywnej i 
kulturowej



Główne przebiegi 
Regionalnych Tras 
Rowerowych  o znaczeniu 
wojewódzkim:
• 3 – woj. część krajowej 

Odrzańskiej Trasy 
Rowerowej

• 4 – Europejska Sieć Tras 
Eurovelo 4

• 12 – Wsch-Zach. 
województwa, łącząca 
aglomerację rybnicką z 
trasą nr 17 



• Turystyka aktywna, zarówno 
w nurcie rzek (turystyka 
kajakowa), jak i wzdłuż nich 
(turystyka rowerowa i piesze 
eskapady)

• Wypoczynek i rekreacja w 
parkach i lasach oraz nad 
zbiornikami wodnymi



DLACZEGO KRAINA GÓRNEJ ODRY 

• Rzeka to energia, żywioł, aktywność
• Górna Odra i jej dopływy scalają tę część 

śląskiego
• Tutaj zaczyna się Odra w Polsce
• Jest to zasób współdzielony z Czechami 
• Otwiera na współpracę z samorządami od 

Kędzierzyna Koźla po Szczecin
• Kraina umożliwia narracje kulturową, w tym 

podkreślenie tożsamości śląskiej



Velo Odra to projekt transgranicznej długodystansowej trasy rowerowej. 

Wykorzystując dogodną dolinę rzeki (Bramę Morawską) łączy czeską 
Ostrawę z Raciborzem i dalej z Kędzierzynem – Koźlem w woj. opolskim. 

Velo Odra (Trasa nr 3)



Velo Odra (Trasa nr 3)

Trasowanie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry (wykorzystanie wałów 
przeciwpowodziowych i zbiornika Racibórz Dolny)
Velo Odra początkiem długodystansowej trasy od źródeł do Bałtyku



Niewystarczający standard, niewygodne, potencjalnie niebezpieczne 

Velo Odra (Trasa nr 3)



Odseparowana infrastruktura o wysokim standardzie

Velo Odra (Trasa nr 3)



• Bezpośrednie sąsiedztwo rzeki sprzyja rozwojowi turystyki 
kombinowanej rower-kajak

• Skomunikowanie z koleją 

• Velo Odra jako oś od której odchodzą poszczególne 
odgałęzienia prowadzące do atrakcji turystycznych 
leżących w niedalekiej odległości od głównego przebiegu

Velo Odra (Trasa nr 3)



Pętla rowerowa „Lasy Rudzkie”:
• Malownicza część parku 

krajobrazowego 
• Najważniejsze atrakcje: 

Cysterski Zespół Klasztorno-
Pałacowy, Zabytkowa Stacja 
Kolei Wąskotorowej, Spływ 
rzeką Rudą 

• Ponad 35 km oznakowanej 
trasy z punktami 
odpoczynkowymi

• Realizacja w ramach woj. 
Budżetu Obywatelskiego



• Wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej
• Wzrost liczby turystów rowerowych 
• Ożywienie gospodarki lokalnej, wzrost dochodu lokalnych firm 
• Zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej
• Rozwój przedsiębiorczości wzdłuż tras oraz w ich pobliżu

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ – KORZYŚCI 



MARKA TURYSTYCZNA

Kraina Górnej Odry to najmłodsza marka województwa
śląskiego, która pozwala zwrócić uwagę turystów na
jeszcze często nieodkryty przez nich fragment Polski.

Główne działania są skierowane na turystykę aktywną
(wodną oraz rowerową) lecz nie wyklucza się innego
typu odbiorców- wśród takich gałęzi turystyki można
wymienić turystykę industrialną, kulturową,
przyrodniczą i sakralną.



ŚWIĘTO MARKI TURYSTYCZNEJ

Festiwal Górnej Odry to święto najmłodszej marki turystycznej
w województwie śląskim. To pierwsze tego typu wydarzenie o zasięgu
krajowym i transgranicznym w Subregionie Zachodnim Województwa
Śląskiego.

Motywem przewodnim wydarzenia jest aktywna rekreacja związana z wodą
(pływadło-spływ na „byle czym”, spływy kajakowe, regaty, koncerty
folkowo-szantowe, zawody wędkarskie)

87 wydarzeń rozproszonych wzdłuż rzek Odry i Rudy, gromadzących ponad
72 tys. uczestników.



CZAS NA FILM ;-)



CZAS NA FILM ☺
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Związek Gmin i Powiatów Subregionu 
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