
 

 

Cena Víta Brandy 2022: Přihláška do soutěže 
Prosíme o vyplnění následujících položek. Odeslání je možné do 4. 2. 2022 
 
 

1. Stručná anotace – charakteristika a popis stavby či opatření 
Sít samoobslužných plně automatických koláren v dosavadním počtu 22 realizací v CR a 
na Slovensku. Celková návštěvnost těchto zařízení se za celou dobu provozu blíží 
k hranici 2 milionů uživatelů 
 

2. Údaje o předkladateli - subjekt, kontakt, telefon, e-mail, IČ 
SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pradubice, IČ: 288 51 587, Rudolf Bernart, 
rudolf.bernart@systematica.cz , +421 777 675 677 
 

3. Údaje o soutěžním řešení:  

• Název – Projekt BIKETOWER – bezpečné uložení jízdního kola 

• Lokalizace – Hradec Králové, Přerov, Pardubice, Třinec, Lysá n/L I., Břeclav, 
Hodonín, Litoměřice, Poděbrady, Moravská Třebová, Čelákovice, Kolín, Trutnov, 
Trnava, Jaroměř, Šumperk, Bratislava, Lysá n/L II., Beroun, Hranice, Milovice 

• autorský tým (jména autorů, kontaktní adresa, telefon, e-mail na jejich zástupce). 
Ing.Boris Fukátko, Rudolf Bernart, viz předkladatel 

• jak byl vybrán zpracovatel projektu (oslovení, veřejná soutěž, …. jinak) - vždy 
veřejná soutěž 
 

4. Údaje o realizaci:  

• gen. dodavatel - SYSTEMATICA s.r.o. 

• termín realizace (kolaudace nebo uvedení do provozu) - v letech 2013 – 2021 

• funkční určení stavby - Cyklověž BIKETOWER - samoobslužný skladovací systém 
pro kola je průmyslový robot plnící funkci moderní kolárny. Uvnitř cyklověže 
cyklisté mohou uskladnit kola v bezpečném a suchém prostředí bez přístupu 
jiných osob. Na kolo neprší ani se na něj nepráší a je celou dobu monitorováno 
kamerovým systémem. BIKETOWER poskytuje důležitý prvek cyklistům při jejich 
rozhodování o použití kola pro dopravu:V cyklověži mohou cyklisté uložit 
společně se svým kolem i cyklistické doplňky, bagáž, dětskou sedačku, přilbu 
nebo tašku s nákupem na řídítkách. Bezpečnou a spolehlivou úschovnu mají k 
dispozici 24 hodin denně po celý rok. 
 
 

5. Údaje o investorovi stavebního díla (zejména):  

• název, sídlo, adresa, kontaktní osoba (telefon, e-mail) - jednotlivá města dle výše 
uvedeného seznamu 

• způsob financování – IROP až do výše 90% + rozpočty měst 
 

6. Stručný popis stavu před a po realizaci, bodový výčet přínosů realizace 

• Urbanisticko-architektonický kontext (krajinný a městský kontext) - Cílem 
projektu BIKETOWER je vybudovat systém bezobslužných a plně 
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automatických „koláren" s neomezeným provozem. Nově vznikající možnost 
bezpečného uschování jízdních kol a elektrokol všech cenových kategorií by 
měla přispět k jejich masovějšímu používání zejména při cestách s 
pokračováním v některém z prostředků veřejné hromadné dopravy a 
pozitivně tím ovlivnit snižování individuální automobilové dopravy ve 
městech. 

• Architektonické řešení – ocelová, sklem opláštěnná konstrukce na betonovém 
základu 

• Uživatelská kvalita (funkční řešení, komfort užití, bezpečnost) - Úschova 
jízdního kola nebo elektrokola jakékoliv hodnoty s vyloučením přístupu cizích 
osob, pod dohledem kamerového systému, s pojištěním proti poškození nebo 
odcizení. Na kole můžete nechat veškeré příslušenství, pověsit přilbu na 
řídítka nebo na nosiči tašku s nákupem. Kolo zůstane ve vodorovné poloze a 
nikdo se k němu nedostane. Rychlé odbavení, snadné a jednoduché ovládání. 
Do 25 vteřin je kolo uloženo v suchém a bezprašném prostředí. Už nebudete 
sedět na mokrém sedle. Možnost použít BIKETOWER 24 hodin denně. To vše 
za sympatickou cenu. 

• Stavebně-technické řešení (použité řešení, originalita)  - patentově chráněno 

• Udržitelnost stavby (náklady spojené s provozem, údržba) – individuální 
nastavení jednotlivých měst 
 

7. Grafické přílohy, fotodokumentace 

• požadovaná dokumentace stavby musí obsahovat situaci, rozhodující půdorysy, 
popřípadě i dokumentaci významných konstrukčních řešení, stavebních detailů, 
či další dokumentaci nezbytnou pro správné hodnocení stavby - v příloze 
přihlášky 

• dále cca 5 ks fotografií, nejlépe celek i detail v rozlišení pro tiskové účely  300 
dpi, formát *.jpg / *.pdf). v příloze přihlášky 

• dokumentace zůstává majetkem vypisovatelů s právem publicity. 
 

8. Souhlas s používáním soutěžních podkladů: 

• Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků 
autorsko-majetkových práv souhlas se zpracováním dodaných podkladů a 
zveřejněním na www.citychangers.eu/ pro účely výstavy, v mediích a v dalších 
prezentacích a že podáním přihlášky neporušuje autorská a jiná práva třetích 
osob. 
Souhlasím 
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