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 Téma cyklodopravy je v současných městech velmi aktuální a tak není divu, že je 
design stojanu na kola celkem frekventované zadání. Existuje nepřeberné množství studií i 
hotových výrobků, bylo tedy jasné, že navrhnout něco zcela nového nebude snadné.  

Posluchačka využila zkušeností, které nabyla u potenciálního výrobce v průběhu posledního 
roku, kdy zde pracovala jako pomocný designer, důvěrně poznala všechna specifika 
navrhování městského mobiliáře i jeho úskalí. Návrh také od počátku koncipovala jako reálný 
výrobek s potenciálem stát se součástí kolekce firmy. 

V přiložených skicách dokládá jakým způsobem prozkoumávala různá pojetí parkování 
jizdních kol v městském prostředí, práce se rozvíjela ve třech paralelních konceptech až do 
pozdní fáze. Teprve nedávno byl po konzultacích vybrán typ, který je nakonec prezentován v 
prototypu. Vychází ze zkušenosti, že nejjednodušší, nejpraktičtější a uživatelsky nejjasnější je 
pouhé opření kola o již existující nebo nově instalovaný objekt. Jde jen o správné podepření 
jízdního kola velmi různých rozměrů a provedení rámu a jeho bezpečné uzamčení. 

Jitka Trčková se vydala cestou tvarového minimalismu a podařilo se jí najít funkčně velmi 
účinný a přitom výtvarně výrazný tvar, zcela adekvátní pro univerzální použití v běžném 
městském prostředí. Stojan navíc vypadá dobře i bez jízdního kola, což je v každodenním 
provozu nejčastější situace. Jak samostatný jednoduchý stojan, tak skupina čtyř stojanů 
spojených vtipně na zemi vykresleným obdélníkovým rámem i oblouková varianta využitelná 
například kolem stromové mříže dávají smysl a žádný neztrácí svůj téměř poetický charakter. 

Přes svou vysokou kvalitu však práce vykazuje i některé nedostatky. Je to především 
konstrukční řešení a celková pevnost stojanu, která se dotýká hranice použitelného. I když si 
autorka byla těchto aspektů vědoma a v protoytpu je poctivě ověřovala, je možné, že po 
dalším testování bude nutné konstrukci zpevnit. S těmito problémy se však designer setkává 
běžně. 

Celkový dojem z představené práce je však pozitivní, stejně jako z celé spolupráce s 
autorkou. Dokázala vytěžit z ne úplně snadného zadání maximum a navrhnout výrobek, který 
je nejen funkční ale i přiměřeným způsobem originální. To považuju vzhledem k povaze 
tématu za úspěch. 

 

Navrhuji výslednou známku B. 
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