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Abstrakt 

 Dnešní situace s pohonnými neobnovitelnými hmotami se mění. Díky tomu jsme 

nuceni vyvíjet technologie, které nebudou závislé na těchto pohonných hmotách. Jedna z 

energií, která je dosažitelná z mnoha zdrojů, je elektrická energie. Společnost si tuto 

skutečnost uvědomuje a začíná reagovat. 

 Bakalářská práce je zaměřena na designovou studii jednostopého elektrického vozidla, 

které by bylo vhodným dopravním prostředkem v městském a příměstském provozu. V mé 

studii podnikám takové kroky, které ve skutečnosti podnikají designéři. Každý z kroků je 

popsán a odůvodněn. Dále jsem navrhl materiály pro tento koncept, popsal jejich konstrukci a 

žádané vlastnosti. 

Klíčová slova 

Design, studie, koncept, modelování, elektrická energie, vozidlo, jednostopé, motocykl, typy 

motocyklů. 
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ABSTRACT 

Thepresent status of non-renewablefuelsischanging. Thus, itisnecessary to 

developtechnologies independent on these resources. 

Oneofeasilyaccessiblealternativeenergysourcesistheelectricalenergy. There are many 

companiesrealizing these newcircumstances and theyalreadystartedresearch and development 

in this area. 

This thesis isfocused on the design study oftwo-wheeledelectricvehicle, thatwouldbe a 

suitablemeanof transport in urban and suburbanareas. Themethodologyofthis thesis is very 

similar to methodologyused by engineerdesigners. Each step isdescribed and justified. I 

havealsodesignedthematerialsforthisconcept, describedtheirstructure and desiredproperties. 

 

KEYWORDS 

Design, study, concept, modeling, electricalenergy, vehicle, wheeled, motorcycle, 

motorbiketypes. 
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1 Úvod 

Svět kolem nás je domov, kterého bychom si měli vážit, vnímat jej a přizpůsobit se 

mu. Prvním faktorem pro nejlepší přizpůsobení se, jsou zdroje čerpané a znovu 

nenahraditelné, neobnovitelné zdroje energie, jako jsou ropa, zemní plyn a tuhá paliva, např. 

uhlí. Tyto zdroje energie lidstvo čerpá od počátku civilizace a mým osobním názorem je, že je 

potřeba změn, které by měly prosazovat vyšší orgány moci, a to ne trendem výstavby velkých 

solárních fotovoltaických elektráren, ale osamostatněním domácností vůči okolí.  Nejméně 

využitým zdrojem energie na naší planetě je Slunce. Zdroj, který je stálý a čistý. Dnešní 

technologie solárních panelů má účinnost 18-20 procent a životnost přibližně 30 let.[7] 

Nový objev vědců z Frauenhofer Institute for Solar Energy Systems, Soitec, CEA-Leti 

a berlínského Helmholtz Center  je nový panel s účinností 50 procent, bohužel využitelný 

pouze pro vysoce výkonné solární články, které se používají v takzvaných koncentračních 

elektrárnách. [8] 

Vše, co se nás týká, je spojeno s energií, každý produkt, který vyrobíme, 

spotřebujeme. I doprava je spojena s energií a to nemalým procentem. Tímto jsem chtěl 

poukázat na to, že člověk se bez energie neobejde a jde opravdu o to, jak ji vyrobíme.   

Do hlavních znečišťovatelů životního prostředí můžeme zařadit dopravu, která se 

podle zjištění z roku 2012 podílí 49 procenty. Dnes tomu bude podobně, protože vývoj 

automobilů šel vpřed a emise s ním. Na všem mají podíl jednotlivé státy, v Evropě konkrétně 

Evropská unie. [9] 

Dosud byl limit v EU 130 gramů oxidu uhličitého na jeden ujetý kilometr, nový limit 

by měl klesnout do roku 2020 na 95 gramů na jeden kilometr. Vše má mít přínos jak pro 

životní prostředí, tak i pro řidiče. A to díky tomu, že se budou vyrábět auta s menšími obsahy 

a elektromobily s hybridními pohony, které budou mít menší spotřebu. [10] 

Elektromobily jsou jedním z hitů, jak zlepšit dopad dopravy na životní prostředí. 

Příkladem je Nizozemsko, kde stát dotuje pořízení takového automobilu sedmi tisíci eury. 

V centru Amsterdamu jsou téměř na každé ulici dobíjecí místa pro elektromobily a i ty už 

jsou vytíženy díky hybridním automobilům, které dokážou jezdit pouze na čistou elektrickou 

energii. Další, kdo zdatně prosazuje elektromobily, jsou severské státy Evropy. Firma Tesla 

Motors zde má velký úspěch s Modelem S, který se zde prodává více než Volkswagen Golf. 

 Za úspěchem Tesla Motors nestojí rychlé nabíjecí stanice, nýbrž obrovská podpora státu. 
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Majitel elektromobilu nemusí platit silniční daň a může jezdit i v pruhu vyhrazeným 

autobusům. Vše je v počátcích, ale jak můžeme vidět, jde o budoucnost dopravy.[11] 

Elektromotocykl by mohl být vhodným doplňkem dopravy do měst a příměstských 

oblastí. Díky dojezdu elektromotocyklu okolo 130 km na jedno dobití, jde o dostatečnou 

vzdálenost dojezdu do vedlejšího města v našich podmínkách. Vše doplňuje převod 

spotřebované elektrické energie na běžné palivo - benzín. Převod činí 0,4 litrů benzínu na sto 

kilometrů. Pro uživatele by to mohla být levná a tichá doprava.[12] 

Cíl bakalářské práce 

Navrhnout design elektricky poháněného jednostopého vozidla, který bude mít vzhled 

„Cruiser“. Jde o motocykl mohutné konstrukce ve stylu velkých motorů americké výroby 

z období 30. až 50. let 20. století. Typický pro tento motocykl je vidlicový dvouválec o 

obsahu nad 1 litr. Rychlost a dojezd budou přizpůsobeny jízdě v příměstské dopravě a 

městském okolí. Design bude mít náznaky industriálního, moderního a retro stylu, který je 

v dnešní době velice populární a v případě následné výroby by tento model mohl být úspěšný. 

Design, styl je věc cyklicky se opakující. Vše se opakuje, ale přibírá k sobě další prvky, které 

design a styl jemně obměňují. Jako příklad mohu uvést motocykly „cafferacer“, které se 

sériově nevyráběly v době, ve které vznikly, ale až v době dnešní, kdy se tato móda vrací.[1] 

[2]  
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2 Základní popis a rozdělení motocyklů podle typu 

2.1.1 Popis motocyklu 

Motocykl je jednostopé vozidlo, to znamená, že má dvě kola za sebou. Pohonnými 

jednotkami jsou elektrický nebo spalovací motor. Motocykly se dělí do několika skupin podle 

typu kapotáže nebo druhu použití. Mohou se vyskytovat motocykly s postranním vozíkem, 

také mohou táhnout tažná zařízení.[3][13] 

2.1.2 Skútr 

Jako první typ motocyklu bych zmínil skútr. Na tomto vozidle nesedí řidič obkročmo, 

kola jsou malá a převodovka (variátor) je automatická. Obsah spalovacího motoru se 

pohybuje od 50 cm³-650 cm³ a výkon může být až do 50 koní. Elektrické pohonné jednotky se 

dělají v podobných výkonnostních kategoriích. [1] [3] 

 

Obr. 1 BMW E Scooter poháněný elektrickou energií [20] 

 

2.1.3 Cestovní motocykl 

Cestovní motocykl je velký motocykl, který je uzpůsoben pro jízdu na delší cesty. To 

znamená, že obsahuje velkou nádrž a kapotáž, která je uzpůsobena pro ochranu proti větru. 

Výbava je bohatá a komfortní. Může být vybaven postranním vozíkem.[1] [3] 
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Obr. 2 BMW K 1600 GTL[21] 

 

 

2.1.4 Sportovní motocykl 

Sportovní motocykl neboli Superbike je podobný cestovnímu motocyklu. Hlavní 

rozdíl je v posedu jezdce, který je v předklonu, nohy směřující dozadu. Kapotáž je 

uzpůsobena k vytvoření prostoru pro jezdce, aby tvořil co nejmenší plochu odporu ve 

vysokých rychlostech. Spalovací motory začínají na obsahu 125 cm³ a mohou dosáhnout až 

2500 cm³. Motocykl dosahuje opravdu vysokých rychlostí, ze všech typů motocyklů 

uzpůsobených na cesty té nejvyšší. [1] [3][7] 
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Obr. 3 Prototyp sportovního motocyklu firmy Energica Ego na elektrický proud [7] 

 

2.1.5 Naked bike 

„Naked bike“ česky „Naháč“ je motocykl s částečnou kapotáží nebo malou 

aerodynamickou kapotáží, který se liší svou geometrií od sportovních motocyklů. Řidič je 

v pozici vzpřímenější a to díky výše usazeným řídítkům. Vše je uzpůsobeno k delším jízdám. 

[1] [3] 

 

Obr. 4 Naked Bike firmy Triumph označený Speed triple 2007 [23] 
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2.1.6 Enduro motocykl 

Enduro motocykl má univerzální konstrukci pro všechny typy terénů. Enduro závody 

jsou podobné jako rallye. Jede se z místa A do místa B, jinak řečeno - jízda po etapách 

závodu. [1] [3] 

 

Obr. 5 Terénní motocykl firmy KTM pro Rallye závody[24] 

 

2.1.7 Terénní motocykl 

Terénní motocykl, neboli „Cross“, je svou konstrukcí určen pro cesty nezpevněné, 

terénně náročné. Rozlišujeme konstrukci pro amatérské a závodní použití. Motocykl není 

vybaven osvětlením, je stavěn na maximální výkon a krátkodobé zatížení. [1] [3] 
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Obr. 6 Terénní motocykl firmy KTM na elektrický pohon [25] 

2.1.8 Cruiser 

Cruiser je mohutný motocykl ve stylu amerických strojů z 30. - 50. let 20. století. 

Motorová jednotka začínala na obsahu 1000 cm³, bohužel doba nepřeje vysokým obsahům, 

proto se můžeme setkat s počátečními obsahy 250 cm³. U většiny těchto motocyklů je vše 

chlazeno vzduchem. Kola mají stejný rozměr, konstrukčně se moc neodlišují od vzhledu 

původních motocyklů. Vybrané díly mají chromovou úpravu povrchu. Motocykl je 

uzpůsoben pohodlnému a stylovému cestování na dlouhé trasy. [1] [3] [26] 

 

Obr. 7 Cruiser firmy Aprilia s označením  GV650 [26] 
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2.1.9 Chopper 

Chopper je motocykl, který vychází z Cruiseru. Rozdíl mezi těmito motocykly je ve 

vizuální stránce. Původní myšlenkou byl motocykl, který neobsahuje přebytečné věci. Po 

designové stránce jsou hlavní rysy v řídítkách, highway předkopech, blatníku, vidlici a v 

kolech. Řídítka jsou v různých druzích, jako například rovná tyč nebo vlaštovkovitý typ, kde 

jsou řídítka vysoko tažena a nutí jezdce být v předklonu s roztaženýma rukama. Highway 

předkopy jsou stupačky, které jsou umístěné více dopředu a více od sebe tak, aby řidič měl 

nohy daleko od sebe a jelo se mu pohodlně. Blatník vypadá jako by byl ustřihnutý a míří 

k nebi, což je typickým znakem Chopperu. Vidlice se měnila v postupu času, první choppery 

vycházely z cruiserů, které měly standardní vidlici. Dnešní Choppery mívají vidlici delší. 

Přední a zadní kola nemají stejný rozměr, vzadu je robustní pneumatika a přední kolo bych 

přirovnal k cyklistickému kolu. [1] [3] 

 

 

Obr. 8 Chopper firmy Orange CountyCopper [27] 

 

2.1.10 Café Racer 

Dalším typem, který mně inspiroval v mé tvorbě, je Café Racer. Jde o obdobu choperu 

ve Spojených státech. Počátek vzniku těchto motocyklů je znám někdy od šedesátých let  

v Anglii. Mladíci předělávali své svislé jedno a dvouválce na stroj, který překonal rychlost 

160 km/h a byl co nejlépe ovladatelný. Důvodem byl rychlý přesun mezi kavárnami 



18 
 

stavěnými poblíž nově vybudovaných dálnic. Design vycházel z tehdejších závodních strojů. 

Mnohé z firem zařadily tento typ do své výroby. [1] [3][14] 

 

Obr. 9 Café racer firmy Ducati s označením 1199 Panigale S [28] 
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3 Novodobé designové trendy v jednostopých vozidlech. 

Mé zvolené téma nebylo náhodné, jde o trend, který je v rozkvětu. Všechny značky 

motocyklů myslí na budoucnost, na to, že zásoba ropy není nekonečná, a že je třeba se 

zaměřit na alternativní energie, jako je elektrická energie. Představil bych vám pár ukázek 

toho, co se do dnešní doby stačilo představit a úspěšně zakomponovat do dopravy. 

3.1 Příklad použití elektromotocyklu 

První ukázkou je vhodná volba elektromotocyklu značky Zeromotorcycles jako 

policejního motocyklu. Elektromotorky této značky si už vyzkoušely policejní sbory 

v Londýně, Santa Cruz, San Jose, Monterey a dalších městech. Speciální policejní verze jsou 

především vybaveny mnohem větším počtem zavazadlových prostor, LED světly, sirénou s 

mikrofonem, ochrannými rámy, případně rychlo-dobíječkou  (dobití během hodiny). Na jedno 

dobití zvládne elektromotorka typu DS ujet ve městě téměř 200 km. Streetová verze S 

dokonce ještě o 15 km víc. Na dálnici je to pak zhruba polovina. [15] 

 

Obr. 10 Policejní Zeroelektromotocykl [15] 

3.2 Nejvýkonnější elektromotocykl 

Dalším velice zajímavým a krásným motocyklem je VoxanWattman. Jde o 

nejvýkonnější elektrický motocykl na světě. Motocykl disponuje kapalinou chlazeným 

elektromotorem o výkonu 200 koní a krouticím momentem 200Nm v rozmezí otáček od 0 do 

10 500 otáček za minutu. Zrychlení z nuly na sto je 3,4 sekundy. Maximální rychlost je 

http://www.hybrid.cz/tagy/londyn
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170km/h. Elektromotor není umístěn v kole nýbrž v rámu a výkon je přenášen řemenem. 

Další revoluční věcí u tohoto motocyklu je doba nabíjení baterie kapacity 12,8 kWh, 

z kapacity 0% na 80% by mělo být dobito za méně než 30 minut. [16] 

 

Obr. 11 Elektromotocykl Voxan Wattman [16] 

 

3.3 Futuristický koncept Kawasaki J 

Kawasaki koncept J studie poukazuje, kam by se mohl ubírat design motocyklů. Jde o 

variabilní čtyřkolku futuristického designu. U Kawasaki mysleli na vhodné spojení dvou typů 

vozidel. Užívání čtyřkolky za vyšších rychlostí je nepříjemné, protože řidič tvoří překážku 

obtékajícímu vzduchu kolem vozidla. Při přilehnutí na motocykl značně klesne odpor 

vzduchu, který vznikal při běžném posedu na čtyřkolce. A naopak u klasického silničního 

motocyklu je posed dimenzován na přilehnutí a běžný posed na motocyklu není příjemný. 

Spojením příjemných věcí vznikl koncept J. Pokud jedeme městem, rozšíříme přední rozvor 

kol a sedíme podobně jako na čtyřkolce. Zrychlíme-li, rozvor předních kol bude téměř nulový 
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a naopak se prodlouží. Tím vznikne prostor, kde řidič může přilehnout. Zadní kola jsou 

v rozšíření neměnná. Tento koncept byl představen na výstavě v Tokio Motor show.[17] 

 

Obr. 12 Kawasaki koncept J [17] 

 

3.4 Koncept motocyklu firmy Royal Enfield 

Posledním příkladem bude koncept značky Royal Enfield nesoucí jméno Pioneer. 

Nejde o stoprocentně propracovanou koncepci, která skrývá některá technická řešení, ale jde 

o oku lahodící pohled. Designerem, který stojí za tímto motocyklem, je Daniel Gunnarsson. 

Na konceptu je použito dvou kyvných vidlic, které nejsou tak inovativní a již jsme je mohli 

vidět v jiných motocyklech, například u Bimoty Tesi 3D. Táhla řízení budou zřejmě schovaná 

v útrobách motocyklu, a i samotný pohon je otázkou zda půjde o elektromotor nebo 

benzínový motor, a kde bude umístěn. To je otázka, na kterou jsem zde nechtěl hledat 

odpověď, ale pouze nastínit jak vypadají a jak budou vypadat motocykly budoucnosti. [18] 

 

Obr. 13 Koncept firmy Royal Enfield s označením Pioneer [18] 
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4 Vizuální návrh jednostopého elektrického vozidla 

Při první myšlence, jak by měl vypadat motocykl, který by byl vhodný pro městský 

provoz a příměstské ježdění, mě napadl silniční typ motocyklu. Prvním motocyklem pro jízdu 

městem byl motocykl sportovní, toto bohužel není vhodný typ. Jízda není pohodlná a při jízdě 

na tomto motocyklu je nutno být vhodně oblečen do kombinézy, která vás chrání při pádu a i 

při samotné jízdě na motocyklu, což považuji za bezpečnostní prvek, který není oblečením 

denního využití a nošení. Další typem, který bych uvedl pro podobné využití, je Chopper, 

který je velice pohodlný a komfortní pro řidiče, ale obratnost ve městech není tak velká díky 

dlouhé přední vidlici. Dalšími klady, které bych u tohoto typu vyzdvihl, jsou, že není třeba 

speciální kombinézy díky nevelkým maximálním rychlostem. Posledním, řekl bych asi 

ideálním typem, je Cruisser. Má vyšší maximální rychlost než Chopper a zároveň délka 

přední vidlice se zkrátila a to zapříčinilo zkrácení poloměru otáčení. Tím, že chci, aby má 

koncepce byla originální a nebylo to pouze úpravou zvolených dílů, změnil bych vizáž 

Cruiseru a spustil sedlo níž za zadní kolo. Výkon motoru se bude pohybovat okolo 60 kW, 

což bude dostačující výkon pro zrychlení motocyklu, které bude jedno z předností tohoto 

motocyklu. Podobný typ motocyklů jsem viděl ve Spojených státech amerických, kde si tyto 

přestavby motocyklů dělají sami majitelé. Je to díky tomu, že zdejší systém umožňuje tuto 

úpravu. U nás je to složitější, proto není tolik domácích předělávatelů.V následujících částech 

této práce vám ukážu, jak jsem postupoval při designovém vývoji mého motocyklu. [1] [2] [3] 

[4] 

 

4.1 První kroky 

První návrh se zrodil ve Zlíně, kde v rámci výuky předmětu automobilový design jsme 

měli navrhnout vlastní koncepci zvoleného přepravního prostředku. Při pohledu na první 

návrh (viz obr. 14) vidíme, že podobnost je velice blízká s Cruisserem až na zadní širokou 

pneumatiku, kterou jsem zde úmyslně zvětšil. Odpružení přední vidlice jsem skryl 

v aerodynamickém krytu, který zajišťuje, aby se vzduch vtékající mezi vidlici a kolo dostával 

na chladič a zároveň chladil přední brzdové ústrojí. Tento prvek jsem v následujících návrzích 

pozměnil, protože celkové chlazení bude zajišťováno samotným rámem, který bude trubkový 

a bude zároveň chladičem. V tomto konceptu jsem počítal se zadním odpružením nápravy, 

které bylo ale minimální kvůli zachování téměř doléhávajícího blatníku. Na obrázku můžeme 
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vidět návrh loga a název. Název je v překladu do japonštiny přírodní, obnovitelný, vše 

v duchu přírody, písmena SZ jsou mé iniciály. 

 

Obr. 14 Prvotní návrh konceptu 

Zadní kolo bude podobné jako u silničního motocyklu, kde zadní vidlice obsahuje 

pouze jednu stranu. Na obrázku (viz obr. 15) jsem navrhnul vlastní design kola, místo pro 

ozubené kolo pro přenášení výkonu. Zadní rameno vidlice kopíruje profil kola pro zvýšení 

vizuální atraktivnosti. Konstrukční řešení uložení bylo čistě z mé hlavy, proto si nedovoluji 

říct, zdali je vhodné, ale při absenci internetu jsem improvizoval. 
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Obr. 15 Návrh Upevnění zadní vidlice a design kola 

4.2 Modelování hliněného modelu 

Při konzultaci s vyučujícím MgA. Martinem Surmanem ve Zlíně mi bylo doporučeno 

vytvořit hliněný model, na kterém si budu moci ukázat, jak by se daly řešit některé 

konstrukční prvky. Jak můžete vidět na obrázku (viz obr. 16). Jako uložení přední vidlice a 

jednotlivá kapotáž. Vše jsem vyzkoušel a model vytvořil. Přišel jsem na mnohé z prvotních 

přehlédnutí při návrhu prvního konceptu. Model je podobný finálnímu produktu přibližně 

z padesáti procent a to z důvodu nedostatku času v dílně. Ergonomii jsem řešil pomocí malé 

figurky v poměru k lidskému tělu. V modelu není řešená zadní část motocyklu, vidlice, 

uchycení blatníku a další detaily, které by nebyly přesné díky měřítku. Řešil jsem je následně 

v programu Autodesk Inventor. Hlavní prvky jsou ale zachovány, široké zadní kolo a robustní 

stavba motocyklu, která čiří výkonem. Bohužel se vypálení modelu nepovedlo a rozpadl se. 
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Obr. 16 Hliněný model 

4.3 Model v měřítku 

Při dalším návrhu konceptu (viz Obr. 17), který jsem již tvořil v domácích 

podmínkách, mi byla inspirací kniha o designu dvacátého století[4]. Zde jsem se dočetl, jak se 

dnešní doba liší od dob minulých a vizuální stránka je úzce spojená s účelností, jinak řečeno, 

že věci denního užívání musí být nejen plně funkční ale i oku lahodící. Model už zachovává 

měřítko a reálnost je na sedmdesáti procentech. Zde jsem již vyřešil, kde budou vést řídítka a 

vidlice oproti hliněnému modelu. Bohužel se nejedná o finální produkt díky novým nápadům 

a konzultacím s kolegy zabývajícími se motocykly. V dosavadních technických řešeních byl 

předpoklad, že bude výkon z elektromotoru přenášen pomocí řetězu, ale nové úvahy o 

vlastnostech tohoto řešení mě uvedly k nové myšlence vedení pomocí ozubeného řemene. 

Díky tomu, že motocykl bude obsahovat elektrický motor s vysokým krouticím momentem, 

žádným převodovým stupněm, bude zapotřebí vysoká pružnost komponentu, který bude 

přenášet výkon. Ustoupil jsem od prvotního záměru využít řetěz, protože nemá tak velkou 

pružnost a vyskytoval by se problém s přetržením. Vše lze ošetřit pomocí maximálního 

přenášeného výkonu v elektronické řídící jednotce. Další vyjmenované výhody mě vedly 

k využití ozubeného řemen a zavrhnutí řetězu. Ozubený řemen má vyšší pružnost, to díky 

kordu, který obsahuje, buď kevlarová, nebo ocelová lanka. Další výhodou tohoto řešení 

je nízká hlučnost provozu, vysoká odolnost vůči oděru a extrémně nízké náklady na 

údržbu.[4] [5][6], 
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Obr. 17 Model v měřítku 

4.4 Modelování v Autodesk Inventor 

4.4.1 První návrh zadní části motocyklu 

Při prvním modelování v programu Autodesk Inventor a následném sestavení jsem 

přišel na další nesrovnalosti (návrhu) s namalovaným druhým návrhem. Jednalo se o uložení 

přední vidlice, která v mých představách vypadala jinak, než reálnost dovoluje, nebo samotná 

konstrukce přední vidlice. První vymodelovaná část motocyklu byla zadní vidlice, která byla 

v industriálním rázu, což naznačuje tvar profilu písmene I. Výřezy na tomto profilu jsou 

z důvodu odlehčení a vizuálního zatraktivnění, jak můžete vidět na obrázku (viz obr. 18). 

Zadní vidlice je ke kolu vedena pouze z jedné strany, podobné řešení je u sportovních 

motocyklů. Toto vedení jsem zvolil proto, aby se (odkryla) jedna část kola a vynikla tak 

středová část disku. Na tuto část bude přimontována hřídel (viz obr. 19), která bude 

spojovacím prvkem mezi vidlicí a kolem. Dalším prvkem je zadní kolo, které je v prvotním 

vizuálním návrhu. Na obrázku 20 vidíme zvolený design střední části kola, který má tvar 

vrtule. Design byl cíleně zvolen odlišný od celkového designu motocyklu, aby disky kol 
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vynikly. Dále je zde řemenice, která zároveň slouží jako brzdný disk. Tyto vymodelované díly 

byly prvotním návrhem. [5][6] 

V následující části práce bude představen výsledný design motocyklu. 

 

Obr. 18 Zadní vidlice 

 

Obr. 19 Zadní hřídel 

 

Obr. 20 Zadní kolo s řemenicí a zároveň brzdícím diskem 
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4.5 Závěrečná vizuální koncepce motocyklu. 

4.5.1 Zadní náprava 

Předchozí návrhy byly prvotními a po rozvaze koncepce motocyklu jsem se rozhodl 

změnit některé stránky z předchozích návrhů. První změnou bylo využití zadního odpružení. 

Zvýší se komfort jízdy a díky efektivnímu designu i estetická hodnota. To vše podtrhne 

vedení nápravy pouze na jedné straně. Na obrázku (viz obr. 21) můžete vidět barevně 

označené součástí. Jako první popíši zadní vidlici. Spodní a horní rameno znázorněno žlutou a 

béžovou barvou jsou přichyceny k středové části označené barvou zelenou, která slouží 

k upevnění hřídele a třmenu brzdy. Hřídel má barvu oranžovou a slouží k upevnění kola 

pomocí jednoho šroubu. Tento způsob mě napadl při úvahách, jak co nejvíc odlehčit a 

zjednodušit výměnu kola a rychlost obsluhy. Dále je zde zadní tlumič barvy bílé. Modrá část 

bude v dalších krocích upevněna k rámu. Zde jde o výřez z rámu pro názornou ukázku. 

Všechny části jsou popsány v Tabulce 1.[5][6] 

 

Obr. 21 Zadní část motocyklu 

Horní kyvné rameno vidlice Žlutá 

Dolní kyvné rameno vidlice Béžová 

Středová část vidlice Zelená 

Hřídel pro kolo Oranžová 

Tlumič Šedá 

Část rámu Modrá 

Čepy pro uchycení Fialová 
 

Tab. 1 Popis obrázku zadní části motocyklu 
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4.5.2 Kolo s řemenicí 

Návrh kola vycházel z uložení kola v zadní nápravě. Náprava je pouze na jedné straně 

kola, proto dojde k zachování všech funkčních prvků motocyklu a k zefektivnění celého 

konceptu jsem zvolil řemenici spojenou spolu s brzdovým diskem. Vše vidíme na obrázku 22, 

kde je řemenice označena červenou barvou a brzdový disk respektive pouze jeho brzdící část 

bílou barvou (přichycení na řemenici červené barvy). To vše je uchyceno na náboji kola. 

Pneumatika černé barvy je nízko profilová, vše z důvodu atraktivnosti. Šíře byla 

naddimenzovaná na 340 mm, ale pokud by se jednalo o vytvoření reálného prototypu, zvolila 

by se pneumatika šíře 300mm, která je reálně vyráběná. Vzhled středové části kola jsem 

zvolil z hranatých profilů. Důvodem použití je odlišení kol od konceptu, aby vynikla ve 

spojení se zbytkem motocyklu. Je tomu podobně jako u drahých automobilů, které mívají 

dodávaná kola od firem, zabývajícími se čistě výrobou kol, což zvyšuje prestiž, výkon, 

vizuální drahost, atraktivnost. Všechny části jsou popsány v Tabulce 2.[5][6] 

 

Obr. 22 Nové zadní kolo s řemenicí a zároveň brzdným diskem 

Pneumatika Černá 

Disk kola Žlutá 

Řemenice Červená 

Brzdná část řemenice Šedá 
 

Tab. 2 Popis obrázku nového zadního kola s řemenicí 
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4.5.3 Blatník a signalizační světla 

Obrázek zachycuje výsledný vizuální vzhled zadní části motocyklu (viz obr. 23), 

umístění zadního kola, blatníku a signalizačních světel. Zadní blatník těsně doléhá k zadnímu 

kolu, ale tak, aby byl možný plynulý pohyb zadního kola. Materiálem na výrobu blatníku jsou 

uhlíková vlákna z důvodu odlehčení a zakomponování moderních materiálů. Barva chromu 

koresponduje se zbylou částí konceptu.[5][6] 

 

Obr. 23 Vzhled zadní části motocyklu 

Na Obr. 24 vidíme detail blatníku, umístění zadních světel jako jsou světla změny směru jízdy 

umístěná na krajích blatníku, obrysová světla a zároveň brzdná světla, která vedou těsně nad 

blatníkem a propojují směrová světla. Při brzdění se obrysové světlo rozzáří více, aby bylo 

znatelné, že motocykl brzdí.[5][6] 

 

Obr. 24 Detail umístění zadních signalizačních světel 

4.6 Středová část 

Obrázek číslo 25 zachycuje středovou část motocyklu s otevřenou vrchní částí 

kapotáže, na které můžeme vidět ukazatele rychlostí a nezbytných ukazatelů. Volba 
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standardních budíků vychází z jednoduchosti a bezpečnosti. Prvotní úvahy se nesly směrem 

vložení osobního tabletu, který by obsahoval aplikaci k řízení motocyklu. Řídící jednotka by 

se dala dolaďovat v průběhu jízdy nebo v domácích podmínkách z naměřených dat. Rám 

odhaluje úložný prostor a jeho možnost využití, prostor lze nahradit bateriemi pro delší 

dojezd. Řešením by bylo vložení baterie totožného tvaru jako je úložný prostor, který  je 

označen béžovou barvou pomohl by k dojetí nadstandardní vzdálenosti. Červeně je označena 

kapotáž nezakrývající celý motocykl, aby byly vidět útroby motocyklu, a aby šlo poznat, že se 

jedná o elektrický motocykl. Zeleně je označen bateriový set (baterií). Zbylé části jsou 

označeny v popisku obrázku. Všechny části jsou popsány v Tabulce 3.[5][6] 

 

Obr. 25 Středová část 

Kapotáž Červená 

Rám Žlutá 

Bateriový set Zelená 

Sedlo Šedá 

Úložný prostor Béžová 

 

Tab. 3 Popis obrázku středové části motocyklu 

4.6.1 Bateriový set 

Bateriový set bude obsahovat tři celky baterií zelené barvy, které jsou mezi sebou 

provázány pomocí příček barvy stříbrné a ty budou posléze uchyceny k rámu motocyklu (viz 

obr. 26).[5][6] 
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Obr. 26 Bateriový set 

4.6.2 Nosný rám 

Nosný rám bych rozdělil na horní červenou a dolní žlutou část (viz obr. 27). Horní část 

je tvořena několika druhy profilů. Nepoužití naprosto ladných tvarů jsem zjistil při průběžné 

kompletaci sestavy, kdy jsem byl překvapen, jak tento prvek změnil moji celkovou představu 

k lepšímu. Na bocích motocyklu vystupují z obou stran souměrné výstupky pro zvětšení 

objemu. Jak pro zvětšení místa pro baterie tak pro vizuální stránku. Dolní část tvoří dva 

základní nosníky profilu Í, které jsou spojeny a přizpůsobeny k horní části rámu. Z prvního 

pohledu nedosazeného rámu do celého návrhu nevypadá toto řešení efektivně, ale při pohledu 

na hotový koncept je tato volba oprávněná.[5][6] 

 

Obr. 27 Rám motocyklu 
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4.6.3 Výsledný vzhled středové části motocyklu 

Na obrázku 28 vidíme hotovou střední část motocyklu, osazený rám o všechny 

důležité prvky jako jsou kapotáž, sedlo, motor, bateriový set, předkopky. Šedá barva 

znázorňuje použití uhlíkových vláken v karosérii a doplňcích. Barva baterií je zelená, aby 

bylo zřejmé, že motocykl pohání zelená energie. Ostatní komponenty jsou v barvě chromu. 

Černou barvou jsou označeny gumové předkopky pro zapření při jízdě.[5][6] 

 

Obr. 28 Finálně vypadající středová část motocyklu 

4.7 Přední část motocyklu 

To, co vyniká na přední stavbě motocyklu, je kolo s pneumatikou modré barvy, která 

má vysoký profil, dále široká řídítka a neobvykle tvarovaná dolní část vidlice. Další 

designové prvky jsou voleny tak, aby korespondovaly se zbylou stavbou motocyklu. Všechny 

části jsou popsány v Tabulce 4.[5][6] 

 

Obr. 29 Přední část motocyklu barevně rozčleněná 
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Přední kolo Modrá 

Vidlice s řídítky a blinkry Červená 

Přední světlo zelená 

Zpětná zrcátka Žlutá 

Blatník Šedá 

Gripy a brzdové páky Oranžová 
 

Tab. 4 Popis obrázku přední části motocyklu 

4.7.1 Přední kolo 

Obr. 30 zobrazuje kolo s brzdovým třmenem a brzdový třmen detailně. Žlutě je 

označen disk kola, červeně brzdový kotouč a černě pneumatika. Brzdový kotouč má dvě části 

tělo zelené a brzdnou část modrou. Design středové části brzdného kotouče je shodný 

se střední částí disku. Pneumatika má v návrhu šíři 200 mm. Pro vytvoření prototypu bych 

zvolil možnost šíře 160 mm s výškou profilu 60 mm. Všechny části jsou popsány v Tabulce 5. 

[5][6] 

 

Obr. 30 Přední kolo a brzdový disk 

Pneumatika Černá 

Disk Žlutá 

Brzdový disk Červená 

Tělo brzdového disku Zelená 

Brzdová část disku Modrá 
 

Tab. 5 Popis obrázku Předního kola a brzdového disku 
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4.7.2 Přední vidlice 

Jedná se o teleskopickou vidlici. Mojí inovací je umístění odpružení, kde se spodní 

část vidlice zelené barvy a sloupky barvy žluté zasouvají do horní části vidlice barvy červené. 

To znamená, že systém, který zajišťuje tlumení, je v horní části vidlice. Tato inovace mi 

umožnila množství tvarových změn spodní části vidlice zelené barvy. Spodní část vidlice 

jsem tvaroval s vizí tvaru meče, který ladně protíná vítr při jízdě. Blinkry jsou připevněny ke 

spodní části vidlice pomocí ramen modré barvy, které jsou tvarovány tak, aby tvořily co 

nejmenší aerodynamický odpor při jízdě. Všechny části jsou popsány v Tabulce 6.[5][6] 

 

Obr. 31 Přední vidlice s řídítky 

Spodní část vidlice Zelená 

Sloupky vidlice Žlutá 

Horní část vidlice s řídítky Červená 

Rameno blinkru Modrá 

Blinkr béžová 
 

Tab. 6 Popis obrázku přední vidlice s řídítky 

 

4.7.3 Přední světlomet a Směrová světla 

Obě součásti jsou ve stejném designovém rázu. Mají aerodynamický tvar, který se 

vyznačuje moderním pojetím. Materiál základních části je opět z uhlíkových vláken. 

Osvětlující prvky jsou led diodové, což snižuje úsporu elektrické energie.[5][6] 
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Obr. 32 Přední světlomet a Směrové světlo 

 

4.7.4 Přední část v závěrečných barvách 

V této části bych upozornil na tvarovaná řídítka s vlaštovkovitým tvarem, moderně 

tvarovanou vidlicí a pneumatiku s vysokým profilem pro větší jízdní komfort a pro zlepšení 

jízdních vlastností. Blatník je z uhlíkových vláken stejného vizuálního rázu jako zadní blatník. 

Zbylé části jsou v barvě chromu.[5][6] 

 

Obr. 33 Finálně vypadající přední část motocyklu 

4.8 Hotový model 

Na Obr. 34 až 38 je závěrečná sestava koncepce motocyklu. Na první pohled dominuje 

barva chromu, typický prvek tohoto typu motocyklu, proto jsem se ho rozhodl zachovat 

z důvodu atraktivnosti této barvy. Druhotnou barvou je šedá neboli v mém konceptu barva 

uhlíkových vláken. Moderní užití těchto materiálů je nákladné, ale pro snížení hmotnosti 

vhodné. Technologie led diod umožňují mnohé, například zmenšování jednotlivých prvků, za 
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zachování stejného světelného výkonu, proto jsem navrhnul celé osvětlení motocyklu 

s použitím této technologie. První dominantou tohoto konceptu je extrémně velké zadní kolo. 

Byl to prvek zvolený čistě z vizuálního důvodu. Mohli bychom uvažovat o užším kole, ale 

změnil by se ráz celého motocyklu. Další dominantou je řešení kapotáže rámu. Toto řešení 

jsem zvolil až po vymodelování rámu v programu Autodesk Inventor, kdy jsem předběžně 

kompletoval celou sestavu a zjistil jsem, že při nedosazení všech dílů vznikne esteticky 

zajímavá středová část.[4][5][6] 

 

Obr. 34 Pohled 1 na motocykl 
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Obr. 35 Pohled 2 na motocykl 

 

 

 

Obr. 36 Pohled 3 na motocykl 
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Obr. 37 Pohled 4 na motocykl 

 

Obr. 38 Pohled 5 na motocykl 
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5 Návrh materiálu vozidla. 

Volba materiálu je v dnešní době velice široká. Moderní trendy spojené se slitinami 

hliníku jdou stále dál. Mámě několik tříd hliníku a já zvolil třídu 6xxx. Tato třída se 

vyznačuje dobrou svařitelností, odolností vůči korozi a obrabitelností. Slitiny této skupiny 

obsahují legující prvky křemíku a hořčíku. Poměr umožňuje vznik sloučenin Mg2Si, díky 

čemuž se slitiny stanou vytvrditelnými. Po následném vytvrzení se materiál dostává do 

vysoké tvrdosti. Ve stavu před vytvrzením je materiál dobře tvarovatelný. Pro mé použití 

v konceptu je příkladem rám, kde některé části projdou změnami tvaru různými tvarovacími 

pochody jako je například ohyb.[20] 

Další hlavním materiálem navrhnutým pro výrobu motocyklu je kompozitní materiál s 

uhlíkovými vlákny. Anglicky „carbonfiber“. Kompozity obsahují uhlíková vlákna v mnoha 

modifikacích. Materiál tvoří dlouhá, tenká vlákna o průměru v řádu mikrometrů. Tato vlákna 

spletená mnoha způsoby dávají materiálu specifické vlastnosti. Spojovacím prvkem je 

polymerní matrice, která má funkci pojiva a přenáší zatížení do vyztužující fáze. Vyztužovací 

fázi jsou v našem případě uhlíková vlákna. Výztuž je tvrdší a pevnější spojitá složka, která má 

funkci zpevňujícího pojiva. Tento materiál je velice lehký díky průměrné hustotě 1800 kg/m
3
, 

pro příklad hustota čistého hliníku je 2700 kg/m
3
. Modul pružnosti materiálu dosahuje 180 

GPa až 400 GPa a mez pevnosti tahu 1900 MPa až 3500 Mpa. Toto je první faktor, který 

ovlivňuje hmotnost. [29] 

Oba materiály jsou používané u moderních motocyklů. Slitiny hliníku jsou běžně 

používané, ale není tomu tak u uhlíkových vláken. Za vše může finanční stránka. Úspora 

hmotnosti pro běžné uživatele není tak markantní a proto je nahrazena slitinami hliníku. 

Kompozitní materiály s uhlíkovými vlákny jsou používané u závodních speciálů a luxusních, 

sportovních modelů.  

Materiály jsem zvolil na základě užití u jiných motocyklů, které jezdí se spalovacími 

motory. U těchto motocyklů v porovnání s mým se jedná o několik změn, které nejsou tak 

zásadní, abych musel řešit volbu jiných materiálů. V mém projektu se jedná o záměnu 

spalovacího motoru za bateriový set a převodovky za elektromotor. Tyto záměny nemají 

markantní rozdíl v hmotnosti. 
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6 Závěr 

Tímto projektem jsem prošel jednotlivými kroky designérů, kteří navrhují koncepty zařízení. 

Prvotní bylo zamyšlení, za jakým účelem bude použit motocykl. Dále zvolení typu 

motocyklu, případné úpravy konstrukce a následně jeho design. Po ucelení prvních myšlenek 

jsem navrhnul první vizuální vzhled motocyklu. Tyto návrhy byly nakresleny standardně 

tužkou na papír. Po tomto kroku jsem chtěl dostat motocykl v určitém poměru do 

trojrozměrného modelu. Proto jsem vytvořil hliněný model, kde jsem také zjistil, zda 

navrhnuté proporce jsou vhodné pro standardně stavěnou postavu člověka. Použil jsem 

zmenšenou postavu figurky, která odpovídala poměrově lidské postavě. Po zjištění, že mé 

úvahy jdou správným směrem a že rozměry motocyklu byly vhodně zvoleny, jsem začal 

pracovat na dalším návrhu motocyklu. Ten vycházel z prvního návrhu, ale bylo zde detailnější 

zpracování celého motocyklu. Nejednalo se o finální verzi motocyklu, ale posloužil 

k základním rozměrům v následném modelování v programu Autodesk Inventor. Při první 

modelaci v programu Inventor jsem začal modelovat zadní část motocyklu. Při zhotovování 

této části jsem se rozhodl pro změnu vidlice a přidání odpružení k zvýšení jízdního komfortu 

a vizuální efektivnosti. Následně jsem pokračoval se střední části motocyklu, kde jsem pouze 

řešil modelování v programu Inventor, kde mé zkušenosti a dovednosti nejsou výrazné. Toto 

byl jeden z prvků, který mě omezil v mých představách o motocyklu. Následovala práce na 

přední části a závěrečné sestrojení. V průběhu celého procesu v Autodesk Inventor jsem 

průběžně sestavoval celou sestavu, abych zabránil problémům při závěrečném sestrojení. 

Všechny rozměry v konstrukci, které se týkaly síly materiálu, jsem volil citově s ohledem na 

podobné motocykly a jejich konstrukce. V této práci jsem se zabýval designem ale ne výpočty 

konstrukce tohoto konceptu. Výpočty byly nad rámec mých studijních, absolvovaných 

předmětů. Návrh materiálu byl očekávaný, zkombinoval jsem dva hlavní materiály, slitinu 

hliníku a uhlíkový kompozit. Prvním byla slitina hliníku 6xxx třídy. Druhým byl kompozitní 

materiál s uhlíkovými vlákny pro kapotáž a zvolené doplňky. Poté, co jsem prošel všemi 

kroky, jsem získal zkušenosti a představu jak je komplikované vytvořit pouhou studii 

zařízení, které má vícero funkčních prvků. Pro zhotovení takového funkčního konceptu je 

třeba tým lidí, kteří se doplňují, jak vědomostmi, tak praxí. Toto téma je velmi obsáhlé a další 

pokračování by mohlo být detailnější v určení materiálů pro tento motocykl. Těmto krokům 

bych se chtěl věnovat v navazujícím studiu v diplomové práci. Podařilo se mi navrhnout 

vizuální vzhled motocyklu, který má zajímavou koncepci. V mých očích jde o povedený 

koncept, na kterém by nebylo ostudou se projet a určitě by zaujal i okolí svým vzhledem. 
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