SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

(19)

PREKLAD EURÓPSKEHO
PATENTOVÉHO SPISU
(97)

EP 3 433 452 B1

(96)

Číslo a dátum podania európskej patentovej
prihlášky: EP17716043.9, 23. 2. 2017

(97)

Dátum vydania európskeho patentového
spisu: 9. 6. 2021

(31)

Číslo prioritnej prihlášky: 201632220 U

(32)

Dátum podania prioritnej prihlášky: 23. 3. 2016

(33)

Krajina alebo regionálna organizácia priority: CZ

(45)

Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu:

(11)

Číslo dokumentu:

E 37989
(13)

Druh dokumentu:

(51)

Int. Cl. (2021.01):

T3

E04H 6/00
B62H 3/00

13. 10. 2021
Vestník ÚPV SR č.: 19/2021

(10)

SK E 37989 T3

ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(62)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej
prihlášky:

(86)

Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
PCT/CZ2017/000011

(87)

Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
WO 2017/162219

(73)

Majiteľ:

VAPOS spol. s r.o., Jičín, CZ;

(72)

Pôvodca:

BERNARD Josef, Jičín, CZ;

(74)

Zástupca:

BRICHTA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;

(54)

Názov:

Zariadenie na parkovanie bicyklov

Poznámka: V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý
podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne
a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho
patentového dohovoru).

Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Za správnosť prekladu
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

EP 3 433 452 B1

Oblasť techniky
[0001] Technické riešenie sa týka zariadenia podľa nároku 1 na parkovanie bicyklov
a elektrických bicyklov, ktoré vzniká zostavením niekoľkých veží prepojených
počítačovým systémom, pričom každá veža funguje nezávisle.
[0002] V súčasnej dobe sú bicykle a elektrické bicykle zaparkované na bežných
parkoviskách s vyhradenými miestami pre stojany na bicykle. Alebo sa používajú
rôzne typy horizontálnych alebo vertikálnych regálov. Nevýhodou týchto riešení sú
priestorové nároky a možnosť ich odcudzenia. V poslednej dobe sa na parkovanie
bicyklov začínajú používať veže.
[0003] V Japonsku, na Taiwane, ale aj v Českej republike sú známe systémy
nadzemných a podzemných veží. Nevýhodou parkovacích veží je, že zaparkovanie a
vyparkovanie sa vykonáva jedným výťahom a cez jeden vchod (dvere). Je to časovo
náročné a príjem bicykla trvá asi 30 s a vydanie ďalších 30 s. V prípade kapacity
veže 120 bicyklov je to 1 hodina na príjem bicyklov a 1 hodina na vydanie bicyklov. Z
toho vyplýva, že dlhé časové intervaly na zaparkovanie a vyparkovanie bicyklov
veľmi obmedzujú používanie tohto systému parkovania, a to najmä v čase, keď veže
prídu do styku s viacerými cyklistami, ktorí sa ponáhľajú.
Opis vynálezu
Vyššie uvedené nedostatky do značnej miery rieši navrhované technické
usporiadanie, ktorým je zariadenie na parkovanie bicyklov a elektrických bicyklov
pozostávajúce z dvoch až dvadsiatich veží, pričom každá veža má dvere na
nakladanie a vykladanie bicyklov, kde pred každým dverami sú umiestnené
zábradlia, ktoré vytvárajú bezpečnostný koridor medzi zákazníkom a bicyklom a
medzi zábradliami je umiestnená navádzacia lišta pre bicykel. Za dverami je
umiestnený manipulátor pre bezpečný príjem a výdaj bicyklov, ďalej samostatný
výťah a najmenej šesť kontajnerov na odkladanie bicyklov, pričom každá z veží má
nad každými dverami informačnú obrazovku. Veže sú prepojené s pokladňou,
výdajovým automatom a prijímacím automatom.
[0004] JP2009019359 opisuje parkovacie zariadenie pre dvojkolesové vozidlo so
úložnou základňou na uloženie dvojkolesového vozidla a dopravnou jednotkou na
dopravu dvojkolesového vozidla na úložnú základňu zo strany zadného kolesa.
Úložná základňa je vybavená vzpriamujúcou časťou na vzpriamenie dvojkolesového
vozidla pridržaním zadného kolesa dvojkolesového vozidla. Dopravná jednotka je
vybavená upínajúcou časťou na uchytenie predného kolesa dvojkolesového vozidla,
posuvnou/odsúvajúcou časťou na posunutie/odsunutie upínajúcej časti vzhľadom na
úložnú základňu, vodiacou časťou na vedenie zadného kolesa dvojkolesového
vozidla, ktorého predné koleso je držané upínajúcou časťou, k úložnej základni a
časťou zisťovania polohy zastavenia na zisťovanie polohy zastavenia upínajúcej
časti, ktorá zodpovedá celkovej dĺžke dvojkolesového vozidla.
[0005] JPH0579214 sa týka vstupných dverí, cez ktoré sa paleta, na ktorej je
naložených niekoľko bicyklov, presunie na stacionárny stojan pomocou výťahu, ktorý
je rozdelený na horné dvere 6 a dolné dvere 8 umiestnené v každej špecifikovanej
polohe. Dvere 6, 8 sú inštalované na každom viacúrovňovom parkovacom zariadení
bicyklov, ktoré tvorí jednotku tým, že na oboch stranách výťahu poskytuje niekoľko
stacionárnych stojanov. Horné dvere 6 a iba spodné dvere 8 v špecifikovanej polohe
sa otvárajú pomocou ovládacieho panela 12, aby sa bicykel mohol dostať dovnútra
alebo von. Je zabránené parkovaniu bicyklov na iných miestach a vyberaniu bicyklov
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iných osôb a náhodnému vstupu detí, zvierat a podobne na parkovisko. Jednotky sú
navzájom spojené, aby tvorili parkovisko s parkovaním pre bicykle s vopred
stanovenou kapacitou.
[0006] JPS6164967 opisuje viacúrovňové zariadenie na skladovanie bicyklov.
[0007] JPH10317704 opisuje skladovacie teleso C, ktoré má odkladacie stoly 1 na
umiestnenie a podoprenie bicyklov A vo vzpriamenej polohe v niekoľkých stupňoch
vo vertikálnom smere, je vybavené tak, aby sa dalo voľne zdvihnúť na presunutie
každého odkladacieho stola 1 do polohy dnu a von zodpovedajúcej ploche podlahy
dnu a von 2 na presunutie bicykla A dopredu a dozadu na vloženie a vyloženie
odkladacieho stola; Ďalej sú príslušné odkladacie stoly prispôsobené na
usporiadanie viacerých bicyklov, ktoré sa majú umiestniť a podoprieť v priečnom
smere, a umiestnenie a podoprenie susedných bicyklov A s rozdielom úrovne tak,
aby sa držadlá A1 susedných bicyklov A mohli polohovať tak, aby sa prekrývali hore
a dole s rozdielom úrovne, a časti 1a, 1b odkladacieho stola zodpovedajúce
príslušným bicyklom A v odkladacích stoloch 1 sú vybavené podlahovými povrchmi.
[0008] DE9420039 opisuje parkovacie zariadenie pre bicykle s najmenej jedným
držiakom na bicykel, pričom parkovacie zariadenie má najmenej jednu policu, vyššie
a priľahlé police na palety, každá je vybavená držiakom, a že parkovacie zariadenie
má najmenej jednu úložnú a vyhľadávaciu jednotku.
[0009] JP2006152537 opisuje zariadenie na parkovanie bicyklov, ktoré je tvorené
niekoľkými stupňami políc na odkladanie bicyklov 1, ktoré sú horizontálne
konštruované vo vertikálnych intervaloch, a prostriedkom na prenášanie bicykla 7 na
prenášanie každého bicykla vo vzpriamenej polohe. Každá polica 1 na uloženie
bicykla obsahuje reťaz 3 elipticky nekonečne sa otáčajúcu v horizontálnej rovine a
množstvo prostriedkov na držanie bicykla 4 pripevnených k reťazi 3 horizontálne a v
pravom uhle na držanie bicyklov vo vzpriamenej polohe. Každý prostriedok na
prenášanie bicykla 7 obsahuje zdvíhací stroj 9 na zdvíhanie/spúšťanie bicykla na
policu 1 na uloženie bicyklov vo vopred určenom stupni a pohyblivý upevňovací stroj
11 na odkladanie/vyberanie bicykla do/z prostriedku na držanie bicykla 4. Prostriedky
na prenášanie bicykla 7 sú umiestnené najmenej na jednej strane otočných koncov
prostriedku na držanie bicykla 4.
[0010] Zariadenie na parkovanie bicyklov a elektrických bicyklov je riadené
počítačom alebo viacerými počítačmi a všetky procesy prebiehajú automaticky.
Všetky informácie potrebné pre zákazníka sú zobrazené na displeji umiestnenom
nad dverami každej veže.
Stručný opis výkresov
[0011] Technické riešenie bude ďalej objasnené výkresmi, kde na obr. 1 je
znázornené zariadenie v axonometrickom pohľade, obr. 2 znázorňuje čelný pohľad
na zariadenie s čiastočným rezom, obr. 3 znázorňuje pohľad zozadu na zariadenie a
obr. 4 znázorňuje pohľad zhora na zariadenie s čiastočným rezom.
Príklady na uskutočnenie vynálezu
[0012] Zariadenie na parkovanie bicyklov a elektrických bicyklov pozostáva z 8 veží
1 až 8, štyroch v dvoch radoch, z ktorých každá veža 1, 2 až 8 má samostatný výťah
9 a 16 kontajnerov 10 na skladovanie bicyklov.
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[0013] Každá veža 1 až 8 obsahuje dvere 12 na nakladanie a vykladanie bicyklov, za
ktorými je umiestnený manipulátor 11 na bezpečný príjem a výdaj bicyklov. Nad
každými dverami 12 je umiestnená informačná obrazovka 13. Veže 1 až 8 sú
spojené s pokladňou 14. Každý rad veží, teda veže 1 až 4 a veže 5 až 8, sú
navzájom spojené s výdajovým automatom 15 a 16 a prijímacím automatom 17 a
18. Pred každými dverami 12 je zábradlie 21, ktoré tvorí bezpečnostný koridor medzi
zákazníkom a bicyklom. Medzi zábradliami je umiestnená navádzacia lišta 19 pre
bicykel. Celý systém je riadený nevyobrazeným počítačom a je prepojený s jednou
elektrickou rozvodnou doskou 20.
[0014] Vyššie uvedené štruktúrne usporiadanie funguje nasledovne. Zákazník,
cyklista, si vyzdvihne parkovací lístok na vstupnom termináli (prijímací automat) 17.
Na lístku je vytlačené číslo dverí 12 a číslo kontajnera 10, do ktorého bude bicykel
uložený. Zákazník prinesie bicykel k príslušným dverám, ktoré sú pootvorené
približne na 100 mm, pretože dvere sa otvoria hneď po vyzdvihnutí lístka, a pomocou
navádzacej lišty 19 cyklista zasunie bicykel medzi dvere. Za dverami 12 je pripravený
manipulátor s elektromechanickou rukou, ktorá uchopí predné koleso. Príkaz na
uchopenie kolies vydá fotobunka umiestnená na manipulátore 11. Posuvné dvere 12
sa úplne otvoria a manipulátor 11 zavezie bicykel do veže a uloží ho do kontajnera
10. Dvere 12 sa zatvoria a bicykel je zaparkovaný. Pred vyparkovaním vozidla
zákazník zaplatí parkovné v automatickej pokladni 14 a potom lístok vloží do
výjazdového terminálu (výdajový automat). Príslušný výťah sa spustí a bicykel je
pripravený na vyzdvihnutie medzi dverami 12, ktoré zovrú bicykel za časť predného
kolesa, aby ho zaistili proti pádu.
[0015] Keď si zákazník príde pre bicykel, zosníma ho fotobunka, ktorá vydá povel na
mierne pootvorenie dverí 12, aby bolo možné bicykel ľahko vybrať. Zákazník prejde
bezpečnostným koridorom a odíde.
Priemyselná využiteľnosť
[0016] Toto technické riešenie je použiteľné v mestách, v blízkosti veľkých
nákupných centier, v blízkosti vlakovej stanice a všade, kde je koncentrácia cyklistov
s potrebou uložiť bicykle na určitý čas rýchlo a bezpečne do úschovy.

Patentové nároky
1.

Zariadenie na parkovanie bicyklov a elektrických bicyklov, pričom pozostáva z
najmenej dvoch veží (1, 2), pričom každá z najmenej dvoch veží (1, 2) má dvere
(12) na nakladanie a vykladanie bicyklov, pričom pred každými dverami (12) sú
umiestnené zábradlia (21), ktoré vytvárajú bezpečnostný koridor medzi
zákazníkom a bicyklom, pričom medzi zábradliami (21) je umiestnená lišta (19)
prispôsobená na navádzanie bicykla medzi zábradlia (21), pričom za dverami
(12) je umiestnený manipulátor (11) na bezpečný príjem a výdaj bicyklov, každá
z najmenej dvoch veží (1, 2) ďalej zahŕňa samostatný výťah (9) a najmenej šesť
kontajnerov (10) na skladovanie bicyklov, pričom každá z najmenej dvoch veží
(1, 2) má nad každým dverami (12) informačnú obrazovku (12).
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