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Diplomová práce _ se zaměřuje na návrh designu karavanu. Inovací je nové uspořádání interiéru obytného automobilu třídy B pro 4 osoby s ohledem na minimální provozní rozměry a energetickou soběstačnost. Nosnou myšlenkou je návrh interiéru dle ergonomických zásad s ohledem na základní po-
třeby uživatelů během cestování a exteriér přinášející inovativní vzhled v oblasti obytných automobilů. Interiér _  byl postaven na potřebách 4 lidí během cestování. Pohyb na malém prostoru a ve čtyrech lidech je komplikovaný a je potřeba počítat s kompromisním řešením. Výsledkem je interiér pro malé 
prostory řešený bytovými prvky, které jeden prostor využívají ke dvěma účelům. Důsledkem tohoto řešení je pohodlné využití malého interiéru ve všech fázích cestování - přeprava, odpočinek, příprava pokrmů, hygiena atd. Součástí řešení je rozmístění oken jednak z ergonomického, ale i z estetického 
hlediska. Hlavní dveře _ situované na boční stěně karoserie umožňují vstup do obytné zóny karavanu. Jsou tvořeny primárními, které se otevírají v častém intervalu, a sekundárními (užšími), které lze dodatečně otevřít, ale jen v případě již otevřenýh primárních dveří. Sekundární dveře v otevřeném stavu 
plní společně s přídavnými díly venkovní set, který lze podle potřeb uživatele přeskládat na poličky nebo na provizorní venkovní sedátko. Z vnitřní strany primárních dveří se nachazí složený multifunkční žebřík.  Rozložený žebřík lze využít jako venkovní odkládací prostor, nebo jako vstupní schůdky do 
horního ložního prostoru pro dvě osoby, který získáme zvednutím střechy o 95 cm. Vysouvací střešní modul je do této výšky vyzvednut hydraulickým mechanismem. Horní část střešního modulu tvoří solární panel, jenž dokáže dodávat energii většině elektrických spotřebičů. Odpadní kufr _ odpadní 
nádrž o rozměrech 750 x 500 x 1000 mm, která je v podobě mobilního kufru umístěna v zadní části karavanu. Obsahuje dva odpadní kanystry. Jeden na výkaly z chemického záchodu a druhý na odpadní vodu. Kufr je připojen do mechanické zvedací soupravy, pomocí které je vyzvednut do výšky cca 20 cm 
a utěsněn. Po odpojení z karavanu se z kufříku stává samostátná mobilní jednotka. Pro lepší manipulaci je vylepšena o postranní kolečka a v horní části o teleskopickou rukojeť. Uživateli je tak operace s nevábným obsahem usnadněna. Vysouvací dveře úložného prostoru _ vysouvají se do vzdálenosti 
1m od kapoty vozu. Rozměry úložného prostoru na obou stranách jsou 1000 x 550 x 1300 mm. Princip vysouvacího mechanismu je založen na pohybu ocelového rámu ve vnitřních drážkách uložného prostoru. Výsledkem této práce se stává malý kompaktní design pro velké cestování. 

design karavanu _ sumarizační poster
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design karavanu _ technický poster
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výsuvný žebřík, umožňuje přístup do střešního ložního prostoru   
z kabiny řidiče, celý se zasouvá do stěny
dvouplotýnkový elektrický vařič
lednice
výsuvný šuplík, blíže nespecifikovaný úložný prostor
odkládací prostor, který vytváří vyklápěcí deska, jenž je v provoz-
ním stavu podepřena výsuvným šuplíkem
skříňka, blíže nespecifikovný úložný prostor
multifunkční rozkládací žebřík
vysouvací skříňka, blíže nespecifikovaný úložný prostor
vyklápěcí umyvadlo, v neprovozním stavu lze zaklopit do stěny
box, multifunkční prvek sloužící jako výpomocný sedací prvek, 
podpěra pod umyvadlo a úložný prostor

Kuchyňský komplex:
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Základní rozměry:

Základní parametry:  pohon:   hybridní spalovací motor (benzín nebo diesel) + elektrický o výkonu 2 x 107 hp 
    alternativní energie:      40Watt –12 voltový solární panel
    navigační systém:         GPS
    spaní:   4 osoby ( 4 dospělí nebo 2 dospělí + 2 děti)
    sezení:   4 osoby ( 4 dospělí nebo 2 dospělí + 2 děti)

Sociální flexibilní sestava obsahuje záchod a umyvadlo otočné na kloubu. Otočný kloub, na který je umyvadlo upevněno, je objemově navržen 
tak, aby jím mohl být veden odtok z umyvadla. 

Variabilní systém vytváří na jednom prostoru 80 x 200 x 200 cm dvě funkční sestavy - posezení se stolkem nebo dvě lůžka (80 x 200 cm). Jed-
noduchou změnu sestav lze provést díky mechanismu zabudovanému vně sedačky, a to pouhým posouváním sedačky a opěradla.

Zvednutím střechy o 95 cm získáváme ložní prostor pro dvě osoby. Vysouvací střešní modul je do této výšky vyzvednut hydraulickým mecha-
nismem. Ten je tvořen čtyřmi písty. Dva jsou uloženy po bocích ve vymezené oblasti mezi obytnou zónou a kabinou řidiče. Umístění zbylých dvou 
se nachází v oblasti za obytnou zónou zkraje úložného prostoru. 

Vysouvací dveře úložného prostoru se vysouvají do vzdálenosti 1m od kapoty vozu. Rozměry úložného prostoru na obou stranách jsou 1000 
x 550 x 1300 mm. Princip vysouvacího mechanismu je založen na pohybu ocelového rámu ve vnitřních drážkách uložného prostoru.

Odpadní kufr: jedná se o odpadní nádrž o rozměrech 750 x 500 x 1000 mm, která je v podobě mobilního kufru umístěna v zadní části karavanu. 
Obsahuje dva odpadní kanystry. Jeden na výkaly z chemického záchodu a druhý na odpadní vodu. Kufr je připojen do mechanické zvedací sou-
pravy, pomocí které kufr vyzvedne do výšky cca 20 cm a utěsní. 
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Koncepční řešení karavanu se odvíjí od detailně navrženého interiéru s řadou variantních řešení pro malé prostory. Dispoziční řešení interiéru se 
pomyslně dělí na 4 základní části a úmyslně se promítá do exteriérového řešení a vytváří členění karosérie. Toto členění je přímo využito pro tva-
rování oddělitelných segmentů (dveře, kufr, okna, střešní element). Vizuálně protažené lemování bočních oken u řidiče a lemování předního okna 
posiluje celkový aerodynamický vzhled vozu. Záměrně snížená přední maska dodává konceptu agresivnější vzhled symbolizující inovaci a nadčaso-
vost karavanu. Nabývá tak silnějšího dojmu z malého karavanu. K narušení kompaktního vzhledu karoserie dochází vysunutím střešního elementu 
se solárním panelem, čímž se vytvoří plnohodnotný ložní prostor pro dvě osoby.

design karavanu _ designerský poster
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interiér _ denní režim

Denní režim _ karavan lze využívát k přepravě - 4 přepravní místa vybavená bezpečnostnímy pásy. Dále je k dispozici jídelní prostor, kuchyň-
ský kout a plně využitelné sociální zařízení.  
 
Noční režim _ vysunutím střešního modulu o 95 cm se vytvoří plnohodnotné spaní pro dvě osoby o rozměrech 160 x 220 cm. Stropní výška 
vně prostoru se pohybuje od 95 do 105 cm. Zbývající dva ložní prostory získáme přeměnou sedací sestavy na dvě lůžka ve formě poschoďo-
vých postelí, každé o rozměrech 80 x 200 cm. 

Dispoziční řešení interiéru karavanu pro 4 cestující

Kabina řidiče - je tvořena pohodlnými křesly určenými pro dlouhé a pohodlné cestování, jež nezasahují do obytné oblasti. Dále je tato plocha využita jako vstup-
ní prostor do střešního ložního prostoru. V nouzovém případě lze v tomto malém prostoru vytvořit nouzové spaní na provizorním lůžku rozměrech 80 x 200 cm.  
Obytná oblast - hlavní část celého interiéru. Tento prostor je tvořen kuchyňským komplexem a variabilním systémem, který vytváří na jednom prosto-
ru 80 x 200 x 200 cm dvě funkční sestavy - posezení se stolkem nebo dvě lůžka (80 x 200 cm). Po vysunutí střešního modulu se vytvoří plnohodnotný ložní prostor. 
Sociální zařízení - Je řešeno jako samostatný blok v zadní časti karavanu. Je tvořeno flexibilní sestavou - umyvadlo + záchod se sprchovým koutem. 
Úložný prostor - dvě oblasti v zadní části vozu po bocích sociálního zařízení. Rozměry úložného prostoru na obou stranách jsou 1000 x 550 x 1300 mm. 

interiér _ noční režim
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design karavanu _ ergonomický poster
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