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CROW - program 5 wymogów dla stojaków:
Spójność: jak najbliżej wejść budynków, 
łatwość znalezienia, załadunku itp.
Bezpośredniość: można do nich dojechać
Wygoda: ochrona przed niepogodą, 
ergonomia, szybkość (samo)obsługi
Bezpieczeństwo: nie kolidują z ruchem 
drogowym, rowerowym i pieszym
Atrakcyjność: oświetlenie, monitoring 
(CCTV i społeczny), estetyka
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Punktem wyjścia musi być 
jak zwykle zrozumienie 
rowerzysty oraz jego 
uwarunkowań i potrzeb!

Rys. CROW         
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Punkt odniesienia: użytkownik i rynek
Kłódka szaklowa (U-lock) o wymiarach 
wewnętrznych 10x20 cm: najlepszy 
stosunek bezpieczeństwa do masy i ceny; 
inne kłódki są gorsze albo cięższe
Każdy rodzaj dostępnego na rynku roweru 
(koła z ogumieniem o grubości do 2,5 cala, 
na obręczach do 5 cm wysokości, szerokość 
kierownicy do 0,75 m, wysokość kierownicy 
do 1,4 m
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Foto: Wikipedia

Stojaki muszą być dla każdegoStojaki muszą być dla każdego
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Typowe wymiary roweru (Holandia):
95% jest nie dłuższe niż 1,9 m
100% jest węższe (kierownica) niż 0,75 m
95% ma kierownicę nie wyżej niż 1,2 m
W Polsce rowery są bardziej zróżnicowane 
(MTB, ATB, treking)
W innych krajach rozwiniętych jest większy 
odsetek rowerów szosowych i poziomych
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Stojak a rower: części wrażliwe
Hamulce tarczowe – wykrzywienie 
powoduje ich bezużyteczność
Lakier: wrażliwy na otarcia
Koła o dużej średnicy są czułe na 
przyłożenie dźwigni o długim ramieniu 
(por: rower z ciężkimi sakwami)
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Minimum wymagań:
Stojak musi umożliwiać spinanie ramy 
roweru, przedniego koła i stojaka 
standardowym, dostępnym na rynku 
zapięciem typu U-lock.
Musi być łatwo dostępny
Nie może wymagać przestawiania 
i przenoszenia roweru (który może być 
obciążony dużym i ciężkim bagażem)
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  Chodzi dokładnie o to.Chodzi dokładnie o to.
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Przechowalnie rowerowe:
Funkcjonują w Polsce w niektórych 
centrach handlowych i na uczelniach
Kwestia zaufania użytkownik – operator
Kwestia odpowiedzialności cywilnoprawnej
Ubezpieczenie?
Brak informacji o nadużyciach/kradzieżach
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Zła praktyka: „łamikółki”, „wyrwikółki”
Nie da się spiąć ramy, koła i stojaka kłódką 
typu U-lock
Koło, zwłaszcza o większej średnicy jest 
narażone na działanie bardzo dużych sił
Ryzyko uszkodzenia hamulców tarczowych
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Dobra praktyka: ogromna dowolność
Stojaki typu „odwrócone U” popularne na 
świecie 
Różne wariacje i warianty
„Spirale” w zależności od średnicy i skoku 
zwoju mogą być „łamikółkami” jak 
i wariantem „odwróconego U”!
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Częste błędy:
Lokalizacja daleko od wejść do budynków, 
które mają obsługiwać
Lokalizacja w niewidocznym miejscu
Lokalizacja zbyt blisko lica ścian i innych 
przeszkód, co uniemożliwia ich pełne 
wykorzystanie
Lokalizacja która powoduje, że stojaki 
są blokowane przez parkujące auta
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Rurę należy wypełnić betonem!Rurę należy wypełnić betonem!



  

Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!
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