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Design smykového nakladače s nosností do 1t 

 

Stručná charakteristika problematiky úkolu:  
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Cíle, kterých má být dosaženo: 

 

Hlavním cílem je návrh koncepčního designu smykového nakladače s ohledem na zvolený 

typ pohonu pro sériovou výrobu. Definice pohonné jednotky, návrh kabiny a ověření 

ergonomie pracovního postupu obsluhy.  

  



 

5 

ABSTRAKT 
Tématem diplomové práce je design smykového nakladače s nosností do 1 t. Výsledkem této 

práce je koncepční řešení nakladače. Popisuje konstrukční, technologické, ergonomické  

a výtvarné aspekty s ohledem na současné trendy.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
smykový nakladač, smyk, stavební stroj, kabina, design 

ABSTRACT 
The theme of this diploma thesis is design of skid steer loader with capacity up to 1 tonne. 

The result of this thesis is a conceptual solution of loader. It describes structural, 

technological, ergonomic and visual aspects with respect to current trends. 

KEYWORDS 
skid steer loader, skid, construction machine, cabin, design 
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1 ÚVOD 

Lidé vždy měli potřebu zdokonalovat prostředí, ve kterém žijí a pracují. Každý totiž chce 

fungovat v místě, které je mu příjemné a ve kterém se cítí dobře a pohodlně. Člověk 

odjakživa přetvářel životní prostředí k obrazu svému. Nejprve jednoduchými příbytky, 

chýšemi a s postupem času, díky rostoucí životní úrovni, modernizaci strojů a nástrojů, je 

lidská rasa schopna stavět neuvěřitelně velké domy a stavby. Používáme čím dál tím větší 

stavební stroje, protože stavíme čím dál tím gigantičtější stavby. Vždy je ale potřeba myslet 

na to, že kvůli malému prostoru je pohyb těchto strojů ve městech značně omezený, a tak 

tyto gigantické stroje nedokáží zastat veškerou práci, kterou bychom od nich potřebovali 

udělat. Proto existuje velká skupina malých, ale o to šikovnějších a důmyslně promyšlených 

stavebních a zemědělských strojů, mezi které patří i univerzální smykový nakladač. 

 

Neexistuje ve stavebním průmyslu menší a univerzálnější stroj, který se stal díky svým 

vlastnostem nenahraditelnou součásti všech staveb. Je totiž způsobilý pracovat ve velice 

stísněných podmínkách a dokáže zastat práci veliké škály pracovních nástrojů. Díky své 

velikosti, a hlavně způsobu pohybování – tedy otáčení pomocí smyku, je nakladač schopen 

otočit se prakticky na místě. Díky této schopnosti umí rychle a efektivně pracovat na 

místech, kam by se žádný jiný stavební stroj nedostal. Tento univerzální nakladač je díky 

systému rychloupínače a rozsáhlého sortimentu přídavných zařízení schopný zastat velké 

množství stavebních, uklízecích a transportních úkonů. 

 

Cílem této diplomové práce je navrhnout smykový nakladač, který bude vybaven 

nejnovějšími technologiemi a bude tak možné posunout možnosti těchto stavebních a 

zemědělských strojů. Velké inovace a technické pokroky v oblasti elektrifikování strojů, 

dávají příležitosti designérům, kteří tak mohou tyto aspekty využívat ve svých návrzích a 

formovat tak budoucnost průmyslových strojů. Stávající trh nabízí velký prostor pro 

zefektivnění práce s tímto strojem, a to hlavně díky vylepšení výhledu. To usnadní ovládání 

a zmenší fyzickou námahu obsluhujícího pracovníka. Tvarování by mělo odrážet používání 

samotného stroje. Nový design by měl na stavbu přinést ještě efektivnější, rychlejší a 

bezpečnější kompaktní smykový nakladač, způsobilý pracovat i uzavřených, nebo 

ekologicky chráněných prostorech. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Krátký historický přehled 

V létě roku 1956 přišel Eddie Velo, velkochovatel krůt a vlastník dvoupatrové stodoly, do 

firma Keller Manufacturing s prosbou, jak vyřešit jeho problém s úklidem hnoje z jeho 

stodol. Standardní traktorové nakladače nemohly být použity z důvodu omezené 

manévrovatelnosti a velké hmotnosti. [1] 

 

 

obr. 2-1 Systém pohonu prvního smykového nakladače [1] 

Dne 4. února 1957 začalo testování. Keller Manufacturing byli přítomní během celého 

procesu testování nakladače a podle potřeby byli schopní provádět potřebné úpravy stroje. 

Nakladač dokázal překvapit již na začátku, ovšem použitý pásový pohon se ukázal obtížně 

ovladatelný. To vedlo Kellers Manufacturing k navržení a patentování systému spojky 

odstraňující pásy ze hry.  

 

Společnost se rozhodla rozvinout výrobu, na kterou bohužel neměla prostředky. Shodou 

okolností se se svým nakladačem dostali na veletrh strojů. Zájem o nakladač byl tak velký, 

že se rozvíjet a podporovat tuto výrobu rozhodla firma Melroe. Po veletrhu byla uzavřena 

dohoda, kdy měla mít firma Melroe výhradní výrobní práva na tyto nakladače. 

První model výroby založený na 6 prototypech, byl samohybný nakladač M60. Zadní část 

byla známa díky odlitkům a motoru ONAN o objemu 12,9 HP se dvěma válci. 
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obr. 2-2 Smykový nakladač Melroe M60 [1] 

Druhým typem byl Melroe M200. Tento stroj byl podobný M60 s výjimkou použití 

vzpřímeného výložníku, který byl zjednodušen na přímou verzi. Oba dva modely byly 

určeny na tvrdé povrchy v drůběžářském průmyslu.  

 

Všechny dosavadní modely nakladačů nepoužívali pro svůj pohyb smyk, ale měli v zadní 

části nakladače otočné kolo, které umožňovalo pohyb a otáčení nakladače. Nakladače měly 

však problémy s jízdou po nepevných podkladech a také se stabilitou. Proto se hledal jiný 

způsob pohybu, aby však byla zachována schopnost nakladače pracovat v malých 

prostorách. 

 

Třetí model Melroe byl M400 vyvinutý koncem roku 1960. Jednalo se o první model 

smykového nakladače s pohonem všech kol. První model nazvaný Bobcat typu M440 přišel 

roku 1962.  
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obr. 2-3 Smykový nakladač Melroe M400 [1] 

V dnešní době se tedy jedná o smykové nakladače, které jsou určeny pro práci výhradně ve 

stavebnictví a zemědělství. Díky svým manévrovacím schopnostem se využívají při 

pracovně náročných úpravách terénu pro stavby, při nakládání a přemisťování materiálu, 

provádění výkopů, zvedání nákladů a palet. Jedinečnou předností je ovládání. Veškeré 

pohyby nakladače se ovládají pomocí křížových ovladačů s ergonomickými rukojeťmi. Díky 

snadnému ovládání je řízení nakladače pro operátora fyzicky nenáročné. Vzhledem 

k velkému množství dostupných přídavných zařízení je ze smykových nakladačů všestranný 

pomocník. [2] 

2.2 Designérská analýza 

Současné smykové nakladače jsou na mnohem vyšší technické úrovni než jejich první 

zástupci. Za posledních 60 let došlo k velkému rozvoji technologií, které se v dnešní době 

starají o řízení a koordinaci jednotlivých systémů nakladače. V současnosti se na trhu 

objevuje velká řada moderních smykových strojů s různými technickými aspekty. Smykové 

nakladače jsou hojně využívány především v Evropě a hlavně v Americe. Tomu také 

odpovídá procentuální zastoupení a původ firem, které se výrobou těchto strojů zabývají. 
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2.2.1 Bobcat S175 

Jedná se o jeden z nejvíce se vyskytujících modelů smykových tahačů firmy Bobcat 

s nosností do 1000 kilogramů (obr. 2-4). Je typický svou bílou barvou a červenými detaily 

na kolech a na krytu motoru. Celkový design je velmi komplexní a moderní. Celý stroj tak 

působí velmi rychle a obratně. Stroj pro zvedání výložníku používá vertikální kinematiku. 

Nabízí efektivní otáčení, sníženou spotřebu paliva, zvýšenou životnost pohonu a menší 

opotřebení pneumatik. Patentovaná jednostupňová konstrukce snižuje pohyb ramene ze 

strany na stranu a minimalizuje zatížení. [3] [4] 

 

 

obr. 2-4 Smykový nakladač Bobcat S175 [3] [4] 

 

Kabina bývá řešena plexisklem a drátěnou mříží v černé barvě. Vychází z tvaru 

symetrického čtyřúhelníku, kde se přední část převrací dopředu. Tento prvek poskytuje 

plochu pro světla, která tak míří na zem před nakladač. Díky zabudované LCD obrazovce 

a jednoduchému rozhraní získá operátor snadný přístup k datům a užitečným upozorněním. 

Motorový prostor je v zadní části nakladače. Jeho hrany jsou cíleně zaobleny, což působí 

harmonicky s celkovým designem stroje. Ramena výložníku jsou důmyslně zpracována 

a svým nenásilným tvarem a velikostí průřezu jsou příjemným vizuálním prvkem, výborně 

zapadajícím do celkového designu nakladače. [3] [4] 
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2.2.2 CAT 246D 

Tento smykem řízený nakladač CAT 246D s radiální kinematikou zdvihu s nosností 975 

kilogramů patří do skupiny výrobků firmy CAT. Poskytuje působivý dosah a vynikající 

výkon při nabírání materiálu. Jejich produkty jsou typické díky své tmavě žluté barvě 

s černými doplňky. Hrany nakladače jsou spíše ostré a zaoblení minimální. Stroj tak působí 

agresivně ale spolehlivě. Celkový design se snaží být co nejjednodušší a funkční. Kabina 

poskytuje čistší a tišší provozní prostředí s dobrou viditelností pracovních nástrojů. 

Vyhřívané sedadlo s opěrkou a nastavitelné ovládací prvky činí řadu D vůdčí osobností 

v oblasti komfortu obsluhy. [5] [6] 

 

obr. 2-5 Smykový nakladač CAT 246D [5] 

Stroj lze ovládat pomocí technicky pokročilého displeje, který poskytuje možnosti snadné 

úpravy a regulace výkonu. Obsahuje vícejazyčné funkce, bezpečností systém i zadní kameru. 

Systém CAT Intelligent Leveling poskytuje špičkovou technologii, integraci a doplňkové 

funkce, jako je například navigace. [5] [6] 
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2.2.3 New Holland L220 

Další ze zástupců smykových nakladačů je model L220 od americké firmy New Holland. 

Patentovaná Super Boom® geometrie vertikálního zdvihu poskytuje maximální dosah 

v horní části výklopné křivky, což je ideální pro zatížení materiálů po stranách nákladních 

automobilů a pro umístění nákladu do středu vozidla.  

 

Design tohoto stroje, stejně jako u celé řady 200, dbá na kombinaci sníženého těžiště se 

správným rozložením hmotnosti vepředu a vzadu, což vede k hladké a stabilní jízdě. Stroj 

tak působí velmi dynamicky a svižně. Velmi výrazným prvkem tohoto nakladače je kryt 

motorové části, který plynule uzavírá celkový design do organického celku. Je zbarven do 

žluta, stejně jako spodní strana stroje a středy kol. Zbytek nakladače je černý. [7] [8] 

 

 

obr. 2-6 Smykový nakladač New Holland L220 [6] 

V New Holland vědí, že operátor, který má více pohodlí, je také více produktivní. Proto 

společnost navrhla kabinu se špičkovým komfortem. V takovéto kabině se nachází více 

místa na hlavu a ramena. Další velkou výhodou je tvarování kabiny a použitá kinematika 

výložníku nakladače pro lepší viditelnost. Pokud je výložník sklopený, tedy radlice 

nakladače v nejnižší poloze, zadní čepy ramen jsou ve velice nízko. Operátor má tak široký 

rozhled a jeho práce je pak efektivnější. Dále tento model disponuje nízkou prahovou výškou 

vpředu, velkým zadním oknem, velkými otvory na bocích a průhlednou plochou na střeše 

kabiny. To zajišťuje výhled ve všech směrech. [7] [8] 
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2.2.4 John Deere 316GR 

Stejně jako většina amerických smykových nakladačů, i tento se vyskytuje v černo žluté 

barevné kombinaci. Je definován geometrickým designem a jednoduchou geometrií. 

Nakladač je velmi lehký a hbitý. Výrazným prvkem tohoto modelu je ostře tvarovaný 

výložník, který ale značně omezuje výhled operátora.  Na tomto nakladači jsou přidána další 

dvě otočná LED světla, která pomohou řidiči ukázat, co se skrývá ve směru jízdy. Velká 

ramena výložníku mají neobvyklý, směrem k lopatě rozšiřující se průřez. [9] [10] 

 

obr. 2-7 Smykový nakladač John Deere 316GR [9] 

Uvnitř kabiny je více místa na nohy, což zvyšuje pohodlí operátora. Řidič má zároveň 

možnost volby mezi ruční a nožním ovládáním přístroje. Obsahuje LCD monitor 

i klimatizaci. Část nádrže jsou v tomto stroji řešeny průhledně, aby bylo možné vidět stav 

paliva, hladinu oleje na první pohled. [9] [10] 
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2.2.5 Locust L 903 

Tento nakladač slovenského výrobce Locust se smykovým pohonem L 903 se se svými 

vyváženými parametry řadí k absolutní světové špičce smykem řízených nakladačů ve svojí 

kategorii. Disponuje nosností 960 kilogramů. Vyznačuje se prostornou kabinou, má nejvyšší 

silové parametry ve své třídě. [11] [12] 

 

Z designového hlediska jde o zástupce, který se od ostatních na první pohled odlišuje 

především svou barevností. Nakladače firmy Locust bývají zbarvené do oranžovo červené 

barvy. Celkový vzhled působí velmi jednoduše bez přebytečně propracovaných detailů. 

Nakladač vypadá komplexně, skoro jako vyrobený z jednoho kusu materiálu. Ačkoliv je 

nejžádanějším strojem svého typu na trhu. Locust sází na rovné a rovnoběžné linie, které 

k sobě pasují. Nicméně působí velmi stroze a obyčejně oproti přechozím zástupcům, u 

kterých si lze všimnou větší propracovanosti a citu pro detaily.  

 

 

obr. 2-8 Smykový nakladač Locust L 903 [13] 
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2.2.6 Novotný B861 

Smykový nakladač Novotný B861 je méně výkonný ze dvojce strojů, které tato firma vyrábí. 

Disponuje nosností 1000 kilogramů. Konstrukčním provedením se řadí mezi jednodušší 

nakladače. Základní díl tvoří modrý rám, na který jsou přimontována kola s hydromotory. 

Je do něj vsazen spalovací motor a veškerá hydraulika. V horní části je kloubové uchycení 

výložníku.  

 

 

obr. 2-9 Smykový nakladač Novotný B861 [13] 

Hydraulické válce se starají o zvedání výložníku. Jsou částečně schovány za plechovým 

krytováním, jsou tak dobře chráněny před mechanickým poškozením nebo pádem břemene. 

Kabina je k rámu připevněna v přední částí pomocí kloubů. Je ji tak možno odklopit 

a jednoduše se dostat k celému hydraulickému systému. [14] 

 



 

24 

 

obr. 2-10 Smykový nakladač Novotný B961 s vyklopenou kabinou 

Svou modrou barevností se od ostatních nakladačů výrazně odlišuje, jelikož je to jediný 

zástupce na trhu využívající takovou kombinaci barev. Je tak na první pohled dobře 

rozeznatelný od své konkurence. Střecha je při bočním pohledu na nakladač řešena 

dynamickou linkou zaobleného tvaru, která nakladači dává dynamiku. Avšak 

nekoresponduje s tvarováním základního rámu, který je tvarován přímými a ostrými liniemi. 

Firma Novotný využívá na svých nakladačích pro jejich osvětlení univerzální světlomety 

a blinkry, které můžeme najít na jiných průmyslových a zemědělských strojích. [14] 
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2.2.7 Kovaco Elise 900 

Smykový nakladač Elise 900 je první smykem řízený nakladač s elektrickým pohonem na 

světě. Jeho jediným zdrojem energie je velká baterie umístěná ve spodní části podvozku. 

Díky tomu je Elise schopen pracovat a otáčet se i na vysoce nakloněných rovinách. 

 

Elise je poháněn třemi motory o výkonu 3x10 kW. Je schopný pracovat podle typu zatížení 

a práce po dobu 2 - 8 hodin.  Dva motory slouží pro pojezd a otáčení nakladače po staveništi. 

Třetí motor slouží pro přenášení točivého momentu na hydrodynamická čerpadla, ty 

poskytují tlakovou kapalinu hydraulickým pístům, které zvedají výložník a lopatu 

nakladače. Baterie se nabíjí na 80 % kapacity po dobu tří hodin, na 100 % po dobu pěti 

hodin. [15] 

 

Díky elektronickému pojezdu nakladače je stroj schopen pohybu za velice malých rychlostí 

a to až 0,15 km/h. Tento typ pohonu také umožňuje práci ve vnitřních uzavřených 

prostorech. Práce elektrického nakladače je velice tichá, tento nakladač se také hodí pro práci 

v centru měst, nebo pro práci v nočních hodinách. [15] 

 

obr. 2-11 Smykový nakladač Kovaco Elise 900 [15] 

Nakladač Elise je řešen hranatým tvarováním, které nekoresponduje s charakterem 

vykonávané práce a prostředím, kde se bude pohybovat. Použité ostré hrany a barevnost 

přístroje není příliš v souladu s jemnějším charakterem pohonu nakladače. Je zde přítomná 

zelená barva, je však použita pouze na malé části stroje. Černá barva působí agresivně 

a nakladač nebude při nižší viditelnosti dostatečně výrazný na staveništi. Kabina je řešena 

z profilů s malým průměrem. Tím umožňuje dostatečný výhled z kabiny operátora, kterému 

ve výhledu necloní masivní sloupky kabiny. 
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2.3 Technická analýza 

Na trhu figuruje několik firem, které vyrábějí smykové nakladače, avšak konstrukce všech 

strojů na trhu je založena na stejné bázi. Jednotlivé modely nakladačů se liší pouze ve 

výkonnostních parametrech.   

2.3.1 Konstrukce smykového nakladače 

Konstrukce smykového nakladače se skládá z tuhého rámu, na který je pomocí čepů 

namontován výložník. Rám je tvořen pevným svařencem z 8 -10 mm tlusté konstrukční 

oceli. Zvedání výložníku je zajištěno dvojicí hydraulických válců. K výložníku je na opačné 

straně pomocí čepů osazena lopata smykového nakladače, která je ovládána další dvojicí 

menších hydraulických válců. K rámu je pomocí čepů v přední části připojena odklápěcí 

kabina operátora. Ta je definována pevným rámem, který chrání obsluhu nakladače před 

pádem těžkého břemena i před následky překlopení nakladače na stranu. Výhled operátora 

je umožněn díky proskleným stranám kabiny, do které se vchází čelními skleněnými dveřmi. 

Do rámu je vsazen spalovací motor, který se nachází v zadní části nakladače a svou vahou 

poskytuje protizávaží k naložené lopatě nakladače. Točivý moment spalovacího motoru je 

přenášen přes spojku na hydromotory, které rozvádějí tlakovou kapalinu přes soustavu hadic 

do hydrogenerátorů a hydraulických válců. [16] [19] 

 

 

 

obr. 2-12  Schéma konstrukčního provedení smykem řízeného nakladače 1 – kabina, 2 – výložník, 3 – tuhý rám 

nakladače, 4 – spalovací motor, 5 – hydraulické válce pro pohyb výložníku, 6 – hydraulické válce pro 

vykládání lopaty, 7 – lopata, 8 – univerzální systém pro připevnění přídavných zařízení, 9 – kola, 

10 – hydraulická čerpadla, 11 – hydraulický rozvaděč, 12 – chladič, 13 – akumulátor [16] 
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2.3.2 Ovládání smykového nakladače 

Nakladač je řízený smykem, kola se tedy neotáčí kolem vertikální osy a stroj se řídí 

podobným způsobem, jaký je znám u vojenské pásové techniky. Pravá a levá dvojice kol se 

otáčí závisle na sobě a pouhou diferencí rychlosti jedné strany od druhé dojde k zatočení 

nakladače. Při opačném směru otáčení pravé a levé dvojice kol je nakladač schopný se otáčet 

na místě. Každá strana má pro svůj pohyb vlastní hydrogenerátor a hydromotor, z něhož je 

točivý moment do předního a zadního kola rozveden pomocí ozubených kol a dvojice řetězů. 

Výkon jednotlivých hydrogenerátorů je ovládán pomocí dvojice joysticků. Mezi výrobci 

jsou rozšířené dvě možnosti ovládání. První varianta umožňuje první pákou ovládat pohyb 

nakladače a druhá slouží pro ovládání výložníku s lopatou. Druhá varianta nabízí kombinaci, 

kde pohyb pravé páky dopředu či dozadu slouží pro rychlost pravé dvojice kol a pohyb do 

pravé či levé strany slouží pro zvedání výložníku. Levá páka ovládá rychlost levé dvojice 

kol a zvedání lopaty nakladače. [17] 

  

 

obr. 2-13 Schématické znázornění pohonu smykového nakladače 1 – ovládací prvky, 2 – mikrokontroler, 

3 – hydrogenerátor, 4 – tlakové potrubí, 5 – hydromotor, 6 – řetězový převod, 7 – pneumatická 

kola [18] 

2.3.3 Kinematika výložníku 

Kinematiku výložného ramene lze rozdělit na dva typy podle trajektorie. Radiální 

a vertikální trajektorie pohybu lopaty na výložníku. Na současném trhu najdeme v hojném 

zastoupení oba dva tyto typy nakladačů. Je to jeden ze základních rozlišovacích parametrů 

stroje.  
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Radiální kinematika 

V tomto případě je výložník osazen pomocí dvojice čepů přímo k tuhému rámu smykového 

nakladače. Lopata na druhé straně výložníku koná radiální pohyb. Výhodou tohoto 

jednoduššího způsobu zvedání lopaty je nižší náročnost na údržbu a opravy stroje. Dochází 

k menšímu opotřebení čepů. Je potřeba však při zvedání lopaty počítat s horizontální změnou 

vzdálenosti lopaty od rámu stroje. [14] 

 

obr. 2-14 Radiální trajektorie výložníku Bobcat S630 [19] 

Vertikální kinematika 

Během zvedání lopaty u vertikálního výložníku nedochází ke změně horizontální 

vzdálenosti lopaty od rámu nakladače. Tento typ nakladačů je vhodnější pro zvedání nákladu 

ve skladišti nebo při zvedání materiálu na korbu. Složitější kinematika je konstrukčním 

provedením pomocí dvojice menších ramen. Během zvedání výložníku se rotační bod 

výložníku posouvá a kompenzuje tak radiální pohyb samotného výložníku. Tato složitá 

kinematika má za následek složitější a častější opravy čepů nakladače. Při zvedání výložníku 

se pomocí elektronického nebo mechanického systému vyrovnává pozice lopaty, aby 

nedošlo k vysypání nebo pádu materiálu z lopaty. [14] 

 

obr. 2-15 Vertikální trajektorie výložníku Bobcat S630 [20] 
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2.3.4 Kabina 

Kabina chrání operátora před úlomky hornin, prachem a nečistotami ze stavby, částečně 

izoluje hluk a chrání před povětrnostními vlivy. Základem kabiny je ocelový rám, na který 

jsou namontována okna, světlomety, výstražná světla a z vnitřní strany ovládací prvky. Pro 

co nejpohodlnější ovládání stroje je důležitý přehled o dění okolo stroje a tedy i výhled 

operátora jak do přední části, kde operuje s výložníkem a lopatou, tak do ostatních směrů, 

kam potřebuje mít dobrý výhled pro bezpečný pohyb nakladače po staveništi. Proto je co 

největší možná plocha kabiny prosklená. Z ergonomického hlediska je třeba, aby sezení 

operátora v nakladači bylo příjemné i při dlouhých pracovních směnách. Je třeba volit 

správný materiál pro správné odvětrávání a zároveň dobře omyvatelný kvůli případnému 

zašpinění. Kabina je vybavena odpruženým polohovatelným křeslem. [14] 

2.3.5 Spalovací motor 

Systém rozděluje výkon mezi více jednotlivých částí stroje, popřípadě směřuje všechen 

výkon na jedinou část stroje. Je tedy důležité mít k dispozici co největší výkon motoru. [21] 

Do smykových nakladačů s nosností do 1t se standardně používá čtyřválcová nebo 

tříválcová čtyřdobá vznětová jednotka, kdy je palivo vstřikováno vysokotlakým čerpadlem 

do motoru. Výkon motorových jednotek nakladačů s požadovanou provozní nosností se 

pohybuje v rozmezí 45 – 63 kW. [22] 

2.3.6 Hydraulický systém 

Hydraulický systém obsahuje hydrogenerátory, nádrž, rozvaděč, hydraulické válce, 

hydromotory a také koncovky pro připojení přídavných zařízení. Hydrogenerátory jsou přes 

hřídel napřímo spojeny se spalovacím motorem aby byl zajištěn co nejefektivnější převod 

točivého momentu. Průtok hydrogenerátorů dosahuje až 92 l/min, to umožňuje pracovat i 

s přídavnými zařízeními, které takto vysoký průtok vyžadují. [23] 

 

Hydraulický systém pak pomocí hadic rozvádí kapalinu pod tlakem do hydraulických válců, 

které umožňují zvedání a sklápění výložníku s lopatou. Kapalina je také přiváděna do dvou 

hydromotorů, kde každý převádí kinetickou energii kapaliny na točivý moment a pomocí 

ozubených kol a řetězů rozvádí točivý moment do samostatné dvojice kol na každé straně. 

[22] [24] 
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2.3.7 Použité materiály 

Hlavní rám smykového nakladače a výložník je tvořen ocelovým svařencem z řezaných 

plechů. Kabina řidiče se skládá z pevného ocelového rámu, svařeného z profilů. Okna jsou 

po většinu případů skleněná, případně také s polykarbonátu. Jsou kvůli bezpečnosti 

doplněné jemnou železnou mříží. 

 

2.3.8 Rozměry 

Celkové rozměry stroje jsou dané konstrukcí nakladače, tedy velikostí lopaty, délkou 

výložníku, velikostí motorové jednotky a rozměry kabinového prostoru operátora. Ty jsou 

dimenzovány tak, aby byla zajištěna správná a dostatečná funkce stroje. Ta je určena 

základními parametry stroje, kterými jsou nosnost, vylamovací síla, objem lopaty, nebo 

výška do které je třeba náklad přemístit. 

 

 
 

obr. 2-16 Rozměry smykového nakladače Locust L903 [25] 
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2.3.1 Hmotnost 

Celková hmotnost stroje je dána váhou jednotlivých komponent, především motorové 

jednotky a rámovou konstrukcí stroje. Je nutné, aby byly jednotlivé prvky nakladače 

dostatečně dimenzované pro přenos obrovských sil, ke kterým dochází v rameni výložníku. 

Průměrná hmotnost nakladačů s nosností do 1t se pohybuje mezi 3000 – 4000 kg. [25] 

 

2.3.2 Rychlost nakladače 

Rychlosti, kterých dosahují nakladače, nejsou nijak převratné. Stroje se rozdělují na dvě 

skupiny, podle jejich určení do běžného silničního provozu. Toto je dáno maximální 

rychlostí stroje, přítomnosti zpětných zrcátek, signalizačních světel a poznávacích značek. 

 

Stroje schopné samostatného pohybu po veřejných komunikacích bývají vybavené 

převodovkou a mohou dosahovat rychlosti až 30 km/h. Nakladače, které pro převoz na 

staveniště musí využívat transportní techniku, dosahují rychlostí pouze kolem 13 km/h, což 

ale na pohyb po staveništi většinou dostačuje. [25] 
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2.3.3 Přídavná zařízení 

Jednou z předností smykových nakladačů je možnost montáže velkého množství přídavných 

zařízení. Vybraná zařízení je k nakladači připevněno pomocí normovaného systému 

rychloupínání. Lze tak velice rychle a snadno vyměnit přídavné zařízení vhodné pro 

specifický typ práce. [23] [25] 

 

Množství a druh přídavných zařízení má každý výrobce nakladačů odlišné. Nejčastěji 

smykové nakladače pracují s lopatou, paletizačními vidlemi či stranově přednastavitelným 

podkopem. [22] [26] [27] 

 

 

obr. 2-17 Přídavná pracovní zařízení Bobcat 1 – paletizační vidle, 2 – stranově přednastavitelný podkop, 

3 – hydraulické kladivo, 4 – úhlový smeták, 5 – hydraulické nůžky, 6 – sněžná fréza, 7 – sněžný 

pluh V, 8 – přesazovač stromů, 9 – drtič na štěpku. [27] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Smykový nakladač je univerzální stavební a zemědělský stroj zkonstruovaný pro pracovně 

náročné úpravy terénu pro stavby, pro nakládání a přemisťování materiálu, provádění 

výkopů, zvedání nákladů a palet. Díky jednoduché manévrovatelnosti a svižnosti je tento 

stroj nedílnou součástí zejména stavebních firem. Z těchto důvodů musí být při navrhování 

dbán důraz na konstrukci, rozložení hmotnosti, na efektivní otáčení, na typ zdvihu (radiální 

nebo vertikální) nebo konstrukci kabiny pro jednoduchou manipulaci a ovládání stroje a pro 

co největší komfort a pohodlí operátora, s čímž úzce souvisí ergonomické tvarování 

a umístění ovládacích prvků uvnitř kabiny. Ta by měla být navržena tak, aby měl řidič dobrý 

výhled a dobře se orientoval v okolí.  

 

Při výzkumu prováděném v terénu a během rozhovoru s třemi operátory nakladače bylo 

zjištěno několik nedostatků. Díky objemnému prostoru v zadní části nakladače, kterého je 

třeba pro spalovací motor, není umožněný dostatečný výhled vzad nakladače. Konstrukce 

a pozice kabin nakladačů neumožňuje také dobrý výhled operátora přímo před radlici, kdy 

se pro lepší výhled musí operátor dost často i značně předklánět. 

 

obr. 3-1 Špatná pracovní poloha operátora [28] 

 

https://www.casece.com/northamerica/en-us/products/skid-steer-loaders/overview/models/sv340


 

34 

3.1.1 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z rešerše 

Naprostá většina výrobců smykových nakladačů využívá při konstrukci svých strojů 

spolehlivý a léty prověřený způsob pohonu, tedy se spalovacími motory. Tvarování všech 

nakladačů je potom dáno - řídí se velikostí, váhou a rozměry velkých spalovacích motorů. 

Operátoři nakladačů tak mají velice špatný výhled za stroj, jelikož jim ve výhledu brání 

právě velký motor. Pouze firma Kovaco navrhla a zkonstruovala nakladač poháněný 

elektrickou energií z baterií, přičemž složitý hydraulický systém ponechala. Vzhledem 

k technickému pokroku dnešní doby a velké podpoře elektrifikace ze strany státu a Evropské 

unie jsou tu velké možnosti a prostor pro náhradu hydraulických systémů.  

 

Velkým nedostatkem všech uvedených zástupců je také značně jednotný a velmi podobný 

design. Zachováno je i standardní zbarvení žluté a černé, které využívá většina producentů 

smykových nakladačů, ať už se jedná o firmu CAT nebo John Deere. Takovéto zbarvení je 

pro ně více než typické. Na trhu však existuje pár výjimek, které jdou svou cestou a snaží se 

vymykat ze zaběhlého stereotypu. Tyto stroje jsou pak bílo červené nebo oranžové. 

 

Smykové nakladače dnešní doby disponují často geometrickým tvarováním s minimem 

organických prvků. Zachovávají tím pocit, že stroj patří na stavbu nebo do zemědělského 

prostředí. Celkový vzhled pak tedy působí dynamicky, svižně a evokuje mrštnost stroje. 

Zároveň je velmi drobný a nepůsobí mohutně.  

 

Výrazným, a hlavně velmi důležitým prvkem je kabina. Ta je u většiny nakladačů tvořena 

nosným rámem a okna řešena pomocí plexiskla a drátěné mříže. Různé druhy stroje se v této 

části liší konstrukcí i velikostí. Důležitou roli zde hraje i ergonomické uspořádání. Je kladen 

důraz na správné navržení sedadla, místa na nohy i hlavu, na umístění ovládacích prvků a na 

jejich ergonomická vylepšení. Každý z moderních smykových nakladačů na toto dbá, a proto 

takové požadavky dnes nejsou nadstandardem. Velká většina kabin také obsahuje 

inteligentní systémy pro jednoduché ovládání a orientaci, anebo obrazovku pro sdílení 

informací. Kabina by měla být v rámci bezpečnosti uzavřená, ale také dobře přístupná, 

přehledná a měla by být zachována dobrá viditelnost pro řidiče. Ten potřebuje mít dobrý 

přehled o tom, co se děje kolem.  

3.1.2 Zhodnocení technických problémů 

Jak už bylo dříve zmíněno, některé smykové nakladače nemají vyváženou a dobře 

rozloženou hmotnost a kvůli tomu dochází ke špatné manévrovatelnosti. Z toho důvodu je 

třeba na tuto problematiku klást velký důraz. Z ergonomického hlediska je třeba myslet na 

správné sezení a výhled řidiče a zajistit mu tak co největší pohodlí a ulehčit fyzicky náročnou 

práci.  
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Nevýhodou spalovacích motorů, které se používají pro pohon smykových nakladačů, je 

znečišťování ovzduší výfukovými plyny. Kvůli tomu není pro zdraví člověka dobré, aby 

v blízkém okolí nakladače při výkonu práce pracovali další pracovníci a vdechovali vzniklé 

výfukové zplodiny. Drtivá většina smykových nakladačů dnešního trhu není uzpůsobena 

k práci v uzavřených vnitřních prostorech. Kvůli jejich velké hlučnosti nejsou také vhodné 

pro práci v centrech velkých měst, kde otravují obyvatele a návštěvníky. 
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3.1.3 Podstata a cíle diplomové práce 

 

Hlavním cílem plynoucím z analýzy problému této práce, je navrhnout koncepční moderní 

a specifický design tohoto přístroje s ohledem na zvolený typ pohonu pro sériovou výrobu 

s nosností do 1 tuny. Vzhledem k mezeře na trhu a jisté vizi budoucnosti, je třeba navrhnout 

smykový nakladač poháněný elektrickou energií z baterií a nahradit tak složitou a objemnou 

hydraulickou soustavu a zároveň rozdělit výkon silného a velkého spalovacího motoru mezi 

více menších elektromotorů. Díky této skutečnosti bude pak dosaženo velice dobrého 

výhledu z kabiny operátora. Nakladač musí svými vlastnostmi konkurovat stávajícím 

produktům na trhu v oblasti bezpečnosti, manévrovatelnosti a hlavních parametrů, jakými 

jsou velikost, hmotnost a výkon. 

 

Stroj bude vyráběný v malosériové výrobě a bude určený pro velké americké firmy 

pohybující se na stavebním trhu, které pracují na velkých stavbách v centrech metropolí. 

Cenová kategorie produktu bude zařazená v horním průměru současného trhu a cena by se 

měla pohybovat mezi 1 000 000 – 2 000 000 Kč. Předpokládaný počet vyrobených 

nakladačů za rok bude mezi 80 – 180 kusy. 

 

Nakladač bude vyráběn a konstruován pomocí stávajících technik a postupů, jakými jsou 

nakladače vyráběny. Hlavní nosný rám bude vyřezaný laserem z ocelových plechů a pomocí 

svařování jednotlivých dílů sestaven dohromady. Výložník a aktuátory budou k rámu 

připojeny pomocí čepů. Elektromotory s bateriemi budou přimontovány na svá místa 

pomocí šroubových spojů, aby byla zaručena snadná opravitelnost. Kabina nakladače bude 

nasazena na kolejnicích a její pohyb bude zabezpečen pomocí elektromotoru, který bude 

umožnovat její posuv pro snadné nastupování a pohodlný výhled.  

 

Konstrukce nakladače by měla zahrnout všechny výhody a plusy a odstranit co nejvíce 

problémů, které stávající nakladače nesou, jako je například vysoká spotřeba paliva, špatný 

výhled z kabiny, škodlivost životnímu prostředí nebo komplikované nastupování do 

nakladače. Je třeba klást důraz na ergonomii kabiny a umožnit tak řidiči co nejpříjemnější 

pocit z práce.   
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

Variantní studie designu popisuje 3 různé cesty, kterými se v prvotní fázi skicování designér 

vydává. Každá variantní studie je definována tvarem nosného rámu, na který jsou 

namontované další prvky nakladače a tvoří hlavní vizuální prvek celého stroje. Tvar 

výložníku je zvolený tak, aby co nejméně omezoval výhled operátora z kabiny nakladače, 

když je výložník v nejnižší poloze, ve které bývá nejčastěji.  

 

Byla zvolena radiální kinematika výložníku, pro co nejjednodušší řešení a pro co nejmenší 

náročnost na servis a opravy. Rameno výložníku je pomocí čepů připojeno k tuhému rámu 

na zadní straně nakladače, aby rameno bylo co nejdelší a lopata se dostala do potřebné výšky.  

 

Elektromotory sloužící pro pohyb nakladače po staveništi jsou uložené přímo v kolech 

smykového nakladače. Vzniká tak velký prostor ve spodní části nakladače pro umístění 

baterie, která posouvá těžiště nakladače níže a nakladač je pak stabilní i při práci na 

nakloněných rovinách. Díky velké úspoře místa, které je u stávajících produktů na trhu 

potřeba pro umístění spalovacího motoru i všech komponentů pro hydrauliku nakladače je 

možné uvolnit operátorovi místo pro pohodlný výhled do zadní části za stroj. 
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4.1 První variantní studie 

Tvarování hlavního rámu této variantní studie vychází z tvaru písmene L, kde je z bočního 

pohledu kabina operátora spojena s nosným rámem a tvoří kompaktní tvar. Celkové 

tvarování nakladače je tvořeno ostrými a rovnými liniemi. Působí tak technickým a 

robustním dojmem. 

 

obr. 4-1 První variantní studie 

Střecha plynule navazuje na nejvyšší část nosného rámu. Díky tomuto spojení se zvětšil 

vnitřní prostor v kabině operátora. Čelní strana kabiny je definována pomocí klasické rovné 

linie. Ochranný rám, který chrání operátora před následky převrácení nakladače a pádem 

břemena, není součástí hlavního vizuálního prvku, tedy nosného rámu stroje a je tvarově 

zakomponován do kabiny operátora.  

 

Výložník je tvořen z rovných přímek, které tvarově korespondují s rámem nakladače. 

Dvojité zahnutí výložníku je ostré, bez zaoblení a pomáhá dotvářet agresivní a robustní styl 

tohoto variantního řešení.  

 

obr. 4-2 První variantní studie 



 

39 

4.2 Druhá variantní studie 

Druhá variantní studie vychází z tvaru písmene C, kde z bočního pohledu je tímto tvarem 

definovaný nosný rám celého nakladače. Součástí tohoto rámu je barevně i tvarově přiznané 

ochranné ohraničení kabiny operátora v horní části. Toto tvarové řešení na první pohled 

působí robustněji, přičemž z konstrukčního hlediska jsou obě varianty takřka totožné. Zde 

je pouze vrchní ochranný rám vizuálně přiznaný do hlavního tvaru nosného rámu. 

 

 

obr. 4-3 Druha variantní studie 

Vrchní linie tuhého rámu ve spodní části lícuje se spodní linií výložníku. Dvojité zahnutí 

výložníku je zaoblené, pro tvarovou sjednocenost celé varianty. Od čepu, kde je připojený 

aktuátor jde rameno výložníku výše přímo k čepu, kterým je výložník spojený s rámem 

nakladače. Toto řešení je spíše klasičtější, brání však v dobrém výhledu do stran nakladače. 

 

 

obr. 4-4 Druhá variantní studie 



 

40 

4.3 Třetí variantní studie designu 

Třetí variantní studie je inspirována tvarovým řešením stávajících smykových nakladačů, 

Na konci samostatně stojících sloupků jsou umístěné čepy pro připojení výložníku. Jsou 

tvarově oddělené od kabiny pro operátora. Hlavní rám stroje má tedy podobný tvar jako 

první variantní studie, je pouze oddělený od prosklené kabiny. Tato varianta působí velice 

vzdušně, lehce a elegantním a obratným dojmem.  

 

 

obr. 4-5 Třetí variantní studie 

Tvar výložníku přímo lícuje po celé své délce s vrchní hranou základního rámu. Toto dvojité 

prohnutí rámu je voleno pro co nejlepší výhled z kabiny řidiče. Tento tvar zakrývá aktuátory 

určené pro zvedání výložníku a chrání je tak před poškozením.  

 

 

obr. 4-6 Třetí variantní studie 

Zadní část hlavního rámu je vyboulená pro umístění baterií. Nakladač tak má těžiště 

umístěné níže v zadní části. Nahrazuje tak protiváhu, kterou jinak poskytuje spalovací motor. 
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Tvarové řešení smykového nakladače je první aspekt, který na potencionálního zákazníka, 

který se rozhodl zakoupit elektrický nakladač, může zapůsobit. Je nejdůležitější části 

designového procesu, na kterém je třeba pracovat dostatečně dlouhou dobu. Vyvozuje 

v zákazníkovi pocity, které nakonec většinou rozhodnou o tom, zda si tento stroj koupí nebo 

dá přednost konkurenci, která se časem bude zvyšovat. 

 

obr. 5-1 Finální řešení 

Následující kapitola se věnuje finálnímu tvarovému řešení. Vychází z třetí variantní studie, 

která byla vybrána pro svou odlehčenost, což nejvíce koresponduje s lehkostí a mrštností 

nakladače. Samostatně oddělená kabina nabízí prostor pro možný pohyb kabiny z důvody 

vylepšení výhledových úhlů řidiče. Absence horní rámové příčky je kompenzována 

silnějšími nosnými deskami a přidanými podpory z vnitřní strany nosných sloupů. 

 

5.1 Tvar a kompozice 

Výsledné tvarování drží myšlenku funkčního, spolehlivého a schopného pracovního stroje. 

Hlavním aspektem, kterému se tvarování naprosto podřídilo, byl perfektní výhled operátora 

na práci a také kolem sebe. Dobrý přehled velice zefektivňuje samotnou práci operátora. Je 

také důležitý pro bezpečí ostatních pracovníků pohybujících se po pracovišti.  

 

Celkový design nakladače je navržen tak, aby stroj jako celek působil lehkým a obratným 

dojmem. Výsledné tvarování je umožněno elektrifikací samotného stroje. Koresponduje tak 
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s vlastnostmi jaké by smykový nakladač měl mít a jaké vlastnosti se od něj očekávají. 

Tvarová jednoduchost a kompaktnost designu nastiňuje, že je nakladač poháněn elektrickou 

energií. Tvar nakladače je značně definován technickým a konstrukčním řešením hlavního 

nosného rámu stroje.  

 

obr. 5-2 Pohled na zadní část finálního řešení 

Tvarování smykového nakladače, především v zadní části je dané jeho pohonem. Není 

potřeba vymezovat velký prostor spalovacímu motoru, který neumožňuje výhled operátora 

vzad. Výška zadní karoserie je oproti strojům se spalovacím motorem značně nižší a výhled 

daleko lepší. Nosný rám se na bočních stranách postupem vpřed zužuje a kopíruje tak tvar 

výložníku. Slouží tak zároveň jako ochrana před odlétávajícími nečistoty od kol nakladače.  

 

obr. 5-3 Pohled na zadní část finálního řešení 

 

Zadní vyčnívající hrana je definována hlavní konstrukcí nosného rámu. Je tak odolná proti 

poškození vinou nacouvání do překážky, či kontaktu s jiným strojem. Definuje celý tvar 
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boční siluety nakladače a určuje prostor pro uložení baterií a posunutí těžiště nakladače vzad. 

Takto umístěná baterie je dostatečnou protiváhou vůči naložené lopatě stroje.  

 

obr. 5-4 Vrchní pohled na zadní část karoserie 

Kabina ve vrchní části navazuje na přímku vycházející ze sloupků nosného rámu, kde je 

střecha kabiny určena křivkou, která se v přední straně opakuje. Ta dává nakladači elegantní 

a mrštný dojem. Kabina, která je tvarově oddělena od rámu celého stroje působí díky 

velkému poměru prosklených ploch vzdušně. Umožňuje řidiči dobrý výhled, který je 

omezen pouze sloupky samotné kabiny a také vrchní částí nosného rámu, která slouží pro 

uložení vrchního čepu výložníku. Pro snadný nástup do nakladače a hlavně pro pohodlný 

výhled operátora na prostor před radlici může být kabina nakladače posunuta vpřed. Kabina 

se může posunout až o 300 mm.   

 

obr. 5-5 Boční pohled s křivkami 
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obr. 5-6 Vysunutí kabiny vpřed 

Posunutí kabiny vpřed může operátor vyvolat pouze při sklopení ramena výložníku. Slouží 

tak k velice pohodlnému nastupování, vystupování a umožňuje velice dobrý výhled při práci, 

kdy je výložník v nejnižší pozici. K takové situaci dochází hlavně při používání přídavných 

zařízení, která slouží pro úpravu terénu, chodníků nebo silnice. Úhel výhledu se značně zvýší 

a operátor se tak pro lepší přehled před nástroj nemusí předklánět. Kabina se tak dostane do 

polohy, ve které může operátor pro výhled využívat spodní část předního okna. Tuto pozici 

můžeme přirovnat k pozici a výhledu řidiče v kabině sněžné rolby na úpravu svahů. 

 

 

obr. 5-7 Vysunutí kabiny vpřed 
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obr. 5-8 Vyklopení výložníku 

Pozice vrchního čepu sloužícího pro ukotvení výložníku, umožňuje dostatečné zvednutí 

lopaty nakladače, který je tak schopen vyložení materiálu do potřebné výšky. Uvnitř vrchní 

části základního rámu stroje se skrývají čepy spojující rám s výložníkem a také připojení 

aktuátorů, které se starají o zdvih výložníku. Ty se částečně ukrývají v samotném výložníku, 

jsou tak chráněny před poškozením.  

 

 

obr. 5-9 Uložení aktuátorů 
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5.2 Velikost 

Velikost stroje je volena podobně jako u stávajících nakladačů stejné výkonnostní kategorie. 

Základní rozměry stroje, jako délka, šířka, rozvor kol, výška nápravy, jsou totožné s rozměry 

nejprodávanějších nakladačů této třídy. Hlavním důvodem je nutnost nakladače převážet. 

Cílem také bylo, aby zákazník nebyl nucen pořizovat kvůli novému nakladači speciální 

vozíky a jiné transportní stroje. Rozměry kabiny jsou zvoleny tak, aby se operátor v kabině 

cítil dobře. Kabina je dostatečně prostorná a poskytuje dobrý výhled do okolí kolem stroje. 

 

 

obr. 5-10 Základní rozměry smykového nakladače 

 

obr. 5-11 Prostor nad hlavou řidiče 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A 
ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

Samotný design smykového nakladače je dán důmyslným konstrukčním uspořádáním 

samotného stroje. Ergonomické řešení je důležité pro dlouhodobě pohodlné ovládání stroje 

obsluhou. 

6.1 Konstrukčně technické řešení 

Konstrukčně technické řešení smykového nakladače vychází z konstrukce stávajících strojů 

na trhu. Pevný základ stroje tvoří pevný ocelový rám, na ten jsou přimontování všechny části 

stroje, které pak dohromady tvoří funkční nakladač. Pohyb zajišťuje čtveřice kol, které jsou 

přimontovány k rámu na pevno. Kola se neotáčí kolem svislé osy, jelikož se nakladač otáčí 

smykem, tedy podobně jako například tank. Celý nakladač a všechny jeho komponenty jsou 

poháněny elektrickou energií, kterou dodává baterie dostatečné kapacity a proudových 

parametrů.  

6.1.1 Konstrukční rám 

Konstrukce nakladače je tvořena čtyřmi hlavními ocelovými nosnými deskami, které jsou 

příčnými plechy propojeny pomocí svarů v robustní základní rám. Na tento rám jsou 

přimontována kola. Je v něm uložena baterie a jsou k němu pomocí čepů připevněna ramena 

výložníku a aktuátory. Tuhost rámu je zajištěna prolisy. 

 

obr. 6-1 Hlavní ocelové desky 
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6.1.2 Ramena výložníku 

Tvar výložníku je pro lepší výhled z kabiny operátora dvojitě prohnutý. Každé rameno 

výložníku je tvořeno ze dvou ocelových desek, které jsou spojeny vrchní ocelovou deskou 

pro potřebnou tuhost. Výložník je pro lepší tuhost a pevnost v krutu v přední části spojen do 

jednoho kusu pomocí příčného profilu. 

 

obr. 6-2 Ocelové desky výložníku 

6.1.3 Pohon 

Pohyb a práce nakladače je zabezpečena soustavou dílčích elektromotorů. Výkon je tak 

rozdělen na menší části, díky čemuž je jednodušší jejich servis nebo výměna. O pohyb 

nakladače se starají čtyři elektromotory umístěné přímo v kolech. Zvedání výložníku 

a naklápění lopaty zajištují dvě dvojice elektrických aktuátorů. Kabina nakladače je posuvná 

a její pohyb zajištuje ocelový ozubený hřeben poháněný šroubovým kolem 

s elektromotorem. Všechnu práci nakladače tedy umožnuje kombinace 9 elektromotorů. 
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6.1.4 Kola 

Pro pojezd nakladače slouží soustava čtyř elektromotorů. Toto řešení tak uvolňuje prostor 

uvnitř spodního rámu nakladače pro baterii. Elektromotory jsou schopné poskytnout 

nakladači pohyb i nízkými rychlostmi. Nakladač je tak schopný provádět přesnější a jemnější 

práci.  

 

obr. 6-3 Kola s motory 

6.1.1 Kinematický rozbor výložníku 

Pro určení síly, jakou musí aktuátory disponovat, je třeba udělat základní kinematický rozbor 

výložníku. Ze základní momentové rovnice, kde na jedné straně rovnice stojí moment Mt 

způsobený maximální možnou váhou určenou v zadání. Na druhé straně je moment Ma, 

který vytváří aktuátory smykového nakladače. Z výpočtu vychází velikost síly Fa 30 kN. 

 

obr. 6-4 Kinematický rozbor výložníku 
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6.1.2 Elektrické aktuátory 

Zvedání výložníku zajišťuje dvojice elektrických aktuátorů, které jsou svými vlastnostmi 

schopny plně nahradit funkci hydraulického válce. Aktuátor pohání rotačním pohybem 

elektromotor. Ten přenáší pohyb přes ozubený převod na přímočarý posun vysouvacího 

členu, který má podobu pohybového šroubu. Pohyb zajišťuje matice na šroubu s ozubením 

po své vnější straně.  

 

obr. 6-5 Aktuátor s paralelně umístěnou převodovkou [29] 

 

Rychlost a síla aktuátoru je daná převodovým poměrem a stoupáním závitu kuličkového 

ložiska, na kterém také závisí potřebná samosvornost pohybového šroubu. Díky tvaru 

hlavního rámu a výložníku, jsou tyto aktuátory částečně schované a je zabráněno jejich 

nechtěnému poškození jiným strojem, případně padajícím břemenem. 

 

obr. 6-6 Aktuátory schované i ve vysunutém stavu 

Aktuátory určené k ovládání lžíce jsou k výložníku připojeny z přední strany, nezasahují tak 

tedy do cesty pojízdné kabině. Jsou v opačném směru než akutátory určené pro zvedání 

výložníku a také díky jejich natočení a tedy pozici motoru, jsou částečně chráněny samotnou 
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lopatou a upínacím mechanismem. Výrobci elektrických aktuátorů tvrdí, že jejich výrobky 

jsou schopny plně nahradit a konkurovat tak hydraulickým systémům. Jsou tiché, 

bezúdržbové a mají velkou životnost. 

 

obr. 6-7 Aktuátuátory určené pro natočení lopaty 
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6.1.3 Kinematika nakladače 

Nakladač využívá radiální kinematiku pohybu výložníku. Tento systém je jednodušší, 

robustnější a míň náročný na údržbu než vertikální kinematika. Jedinou nevýhodou tohoto 

systému může být radiální pohyb, který vykonává lžíce. Elektromotory v kolech nakladače 

ale umožnuji pomocí jemného pohybu vpřed a vzad tento pohyb lžíce vůči okolí 

kompenzovat  

 

obr. 6-8 Radiální kinematika výložníku 

6.1.4 Baterie 

Baterie poskytující dostatečný výkon pro soustavu je umístěna uprostřed základního rámu, 

kde je dostatečně chráněna před poškozením. Její umístění účelně posouvá těžiště nakladače 

níže a ten je tak schopen bezpečně pracovat i na značně nakloněných rovinách. Její poloha 

vzadu nakladače také poskytuje současně s kabinou protiváhu naložené lžíci smykového 

nakladače. 

 

obr. 6-9 Umístění a velikost baterie 
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6.1.5 Pneumatiky 

Pro pohyb nakladače slouží čtveřice kol, které jsou vybaveny standartními pneumatikami. 

Je to nejvíce opotřebovaná část nakladače, která se nejčastěji vyměňuje. Smykový nakladač 

má kola pevně uchycená na rámu bez přítomnosti jakéhokoliv odpružení, jelikož to způsob 

pohybu smykem nedovoluje. Pro alespoň částečné tlumení se pneumatiky podhušťují, čímž 

se ale ještě více zvyšuje jejich opotřebení.  

 

obr. 6-10 Podvozek 

6.1.6 Materiály 

Hlavním materiálem, z kterého je vyrobena celá nosná konstrukce vozidla i výložníku je 

ocel. Nosné ocelové desky různých tlouštěk jsou svařeny do jednotlivých větších dílů. 

Kabina pro operátora je svařená z ohýbaných ocelových profilů daného průřezu. Ocelové 

svařence jsou doplněny ohýbanými plechy oceli, které tvoří většinu zadní karoserie 

nakladače. Zadní plochy obsahující světlomety, jsou kvůli svému dynamickému tvarování a 

členění z tvrdého plastu. 

6.1.7 Osvětlení 

Osvětlení nakladače je důležité pro obsluhu přístroje při snížené viditelnosti, aby operátor 

viděl jasně a zřetelně co se děje v prostoru před i za strojem. Vzhledem k faktu, že nakladač 

je určen i pro práci v interiéru, kde vždy nemusejí být dobré světelné podmínky, je nezbytné, 

aby nakladač disponoval dostatečnými reflektory. 
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obr. 6-11 Přední světlomety 

Primární nejsilnější světlomety se nachází v přední části kabiny, konkrétně na sloupcích. 

Jejich umístění je voleno tak, aby nedocházelo k jejich znečištění od nečistot odlétávajících 

od kol stroje. Sahají až k nejvyššímu bodu kabina pro dostatečné nasvícení prostoru před 

pracovním nástrojem nakladače. Světla také nepřitahují příliš pozornosti a dobře tak zapadají 

do celkového tvarování kabiny stroje. 

 

Zadní osvětlovací světlomet určený pro dobré osvětlení prostoru při jízdě vzad je umístěný 

na horní straně zadní stěny kabiny. Světlo má tvar kvádru, který je natočený směrem dolů.  

Brzdové zadní světlomety upozorňující okolí že nakladač zpomaluje nebo couvá. Jsou 

umístěny na zadních plochách hlavního rámu stroje. Tvar těchto ploch umožňuje dobrou 

viditelnost světel i z bočního pohledu na stroj. Jejich prohnutí pak působí dynamicky. 

 

obr. 6-12 Osvětlení z bočního pohledu 
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Tvar a pozice světel, kde jejich hrany lícují s hranami samotného nakladače, dobře určují 

a podporují tvar nakladače. I za tmy je tak zřejmé, jak je nakladač široký a vysoký. Pokud 

stroj couvá, kromě hlasitého vysokého výstražného pípání se celá spodní část rozsvítí bíle. 

Na jednu stranu výrazně upozorňují okolí o změně směru jízdy, na druhou stranu přispívají 

k osvětlení zadního prostoru, kam nakladač směruje. 

  

obr. 6-13 Světlomet k osvětlení zadního prostoru 

Jednou z inovací je přítomnost integrovaného výstražného světla. Toto světlo je formou 

nízkého majáku, který je umístěný na předním střešním sloupku. Světlo je tvořeno vysoce 

svítivými blikajícími led diody. Je tak v nejvyšší možné poloze stroje a je viditelný ze všech 

stran.  
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6.1.8 Vnitřní uspořádání komponentů 

Smykový nakladač je poháněn baterií, která svým umístěním, velikostí a váhou slouží také 

jako protizávaží proti nákladu nakladače. Je umístěná na zadní straně v nejnižší možné 

poloze a určuje tak pozici těžiště nakladače, které je díky ní velmi nízko. Umožňuje tak 

nakladači pracovat na nakloněných rovinách bez nebezpečí převrácení stroje. Absence 

hydraulického systému a rozdělení výkonu na menší motory umožňuje podstatně lepší 

využití místa a zmenšení celkových rozměrů nakladače.  

 

obr. 6-14 Náhled vnitřního uspořádání nakladače 
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6.1.9 Přídavná zařízení 

Nakladač disponuje unifikovaným systémem pro připojování přídavných zařízení, který je 

definován normou. Díky tomuto systému je s elektrickým nakladačem možné používat 

běžně dostupná pasivní přídavná zařízení, jakými mohou být různě druhy lžíce, paletové 

vidle nebo sněžný pluh. Následkem absence hydraulického systému není možno používat 

běžné dostupná aktivní přídavná zařízení, která se pro svou funkci připojují rychlospojkou 

k hydraulickému systému samotného nakladače. Pro elektrické nakladače je tedy třeba 

navrhnout jejich elektrické alternativy. 

 

 

obr. 6-15 Normovaný systém uchycení 
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6.1.10 Pásy 

Pokud nakladač plánuje pracovat v bahnitém nebo sypkém terénu, je možno jej vybavit 

univerzálními pásy. Blatníky nakladače jsou tvarovány tak aby tato montáž byla možná. 

V prostoru mezi kolem a hranou blatníku je dostatečné místo. Pásy je možno nasadit na 

velkou škálu kol a lze jej přizpůsobit pomocí mezičlánku na konkrétní opotřebení pneumatik. 

 

 

obr. 6-16 Nasazovací pásy OTT [30] 

6.1.11 Komponenty 

Kompletně elektrický smykový nakladač je vize blízké budoucnosti, ale můj návrh počítá 

s vlastnostmi komponent, které jsou už dnes na trhu běžně dostupné. Předpokládá se, že 

poměr technických parametrů vzhledem k ceně se bude zlepšovat. 

 

6.1.12 Kapacita baterie 

Doba provozuschopnosti nakladače je určena mnoha parametry a není snadné ji přesně určit.  

Důležitým faktorem, který výdrž nakladače ovlivňuje, je typ práce, kterou bude nakladač 

během provozu vykonávat. Zda bude během pracovní doby často popojíždět po staveništi, 

zvedat výložník i jak velkou hmotnost bude nakladač přesouvat.  

 

Kapacitu baterie ovlivňuje také teplota okolního prostředí. Se snižující se teplotou se 

kapacita baterií rapidně snižuje. Dobu provozuschopnosti také ovlivňuje spuštění 

doplňkových zařízení nakladače, tedy například spuštění klimatizace nebo topení. 
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Výkon baterie je dále ovlivněna rychlosti jejího vybíjení. Čím větší velikost vybíjecího 

proudu je, tím kapacita baterie klesá. Se zvětšující se rychlostí vybíjení, efektivní kapacita 

baterie se razantně snižuje. [31] 

 

Každý z pojezdových motorů má příkon 3 kW. [30] Součet jejich příkonů je tedy 12 kW. 

Pro ovládání výložníku s lopatou je potřeba vybrat aktuátory, které mají potřebnou délku, 

rychlost zdvihu a dostatečnou sílu. Dvojice aktuátorů starající se o zvedání výložníku má 

dohromady příkon 6,2 kW. Druhá dvojice aktuátorů, která pohybuje s lopatou, má příkon 

4,6 kW. [32] 

 

Při použití již dříve zmíněných základních komponentů, má smykový nakladač maximální 

příkon 33,6 kW. Maximální možná velikost baterie je 0,5 m3. Teoretická kapacita baterie o 

velikosti 0,5 m3 a energetické hustotě 0,53kW/l [33] = 250 kWh. Při maximálním zatížení 

stroje, tedy kdyby byly v provozu všechny elektromotory na maximum, by se plná kapacita 

baterií vypotřebovala přibližně za 7 hodin. 
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6.2 Ergonomické řešení 

Ergonomie při práci řidiče se smykovým nakladačem značně ovlivňuje pracovní výkon. Je 

důležitá pro bezpečnost, zdraví a pohodlí operátora. Pokud je dobře nastavená, je schopen 

se strojem pracovat dlouhé hodiny bez náznaků fyzické únavy. Týká se prvků stroje, se 

kterými operátor přichází do styku. Nejdůležitější části z ergonomického hlediska jsou 

kabina a servisní přístup v zadní části vozu. 

6.2.1 Rozměry 

Celkové rozměry nakladače jsou dány velikostí jednotlivých dílů stroje. Stroj má včetně 

lžíce délku 3400 mm. Šířka stroje 1700 mm je určena rozměry lžíce a kabiny, kde sedí 

operátor, ten musí mít dostatek prostoru pro příjemné ovládání stroje. Nejvyšší bod, do 

kterého má nakladač dosah je 3300 mm vysoko. 

 

obr. 6-17 Hlavní rozměry nakladače 

6.2.2 Výhled 

Výhled z kabiny řidiče do všech stran kolem nakladače je nejdůležitějším prvkem pro jeho 

bezpečnost. Ten zaručují okna na všech 5 stranách kabiny. Operátor se tak nemusí spoléhat 

na kamerový systém. Velikost těchto oken je volena v kombinaci s potřebnou tuhostí kabiny, 

aby byl chráněn před pádem břemena, následky převrácení nakladače, či vniknutím cizího 

tělesa do prostoru kabiny.  
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Při vysunutí kabiny vpřed se zvětší úhel výhledu před nakladač. Operátor tak má lepší 

přehled o situaci těsně před lžící.  

 

obr. 6-18 Změna úhlu výhledu při posunutí kabiny 

Přední sklo, které zároveň slouží jako dveře, je složené ze dvou skleněných tabulí, kde je 

mezera mezi nimi vyplněna průhlednou těsnící gumou, aby byla zachována nepropustnost. 

Na úkor chybějící příčky v tomto zalomení je posílen rám dveří. Střední a horní část 

předního okna jsou z ohýbaného skla, ostatní skla z rovných skleněných desek. 

 

Na bočních a vrchní straně jsou skla doplněna odnímatelnými mřížemi, které tato okna 

vyztužují a poskytují větší bezpečí pro operátora. Namontování těchto mříží je volitelné 

a záleží na vlastníku vozidla, zda jej bude využívat, či nikoliv. Pro bezpečný výhled 

i v znečištěném prostředí jsou přední a zadní okna vybavena stěrači. Samotná okna jsou 

taktéž odnímatelná, což se ve specifických situacích a hlavně v letním počasí může značně 

hodit. Velikost zadního okna je dána menším objemem zadní části nakladače, kde není třeba 

uložit velký spalovací motor. Okno tak může být dostatečně velké, pro pohodlný výhled 

operátora vzad nakladače.  
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6.2.3 Komfort 

Pro komfortní ovládání nakladače je důležitá kombinace více aspektů. Kabina je dostatečně 

veliká a vzdušná, tak aby se v ní pracovník cítil pohodlně a nestísněně. Nejdůležitější 

součástí kabiny je pohodlná, vzduchem odpružená a nastavitelná sedačka, která tlumí většinu 

otřesů, jelikož smykový nakladač nemůže mít odpružený podvozek. Hlavními ovládacími 

prvky jsou dva ergonomické joysticky, které jsou umístěné v pro ruce ideální vzdálenosti. 

Pro jemnou manipulaci s nimi, je sedadlo vybaveno opěrkami.  

6.2.4 Přístup do kabiny 

Do nakladače se nastupuje předními dveřmi, které zároveň slouží jako okno, které operátor 

po většinu pracovního procesu používá nejčastěji. Dveře se otevírají až do úhlu 160 stupňů. 

Spodní práh u dveří sahá až k podlaze kabiny, není ho tak třeba při nastupování překračovat. 

Přední hrana kabiny se při vysunutí dostane do bezprostřední blízkosti předního spojovacího 

profilu výložníku.  

 

 

obr. 6-19 Nastupování do nakladače 

6.2.5 Servisní přístup 

Nakladač, který je využíván na denní bázi, vyžaduje častější servis. Přístup k vnitřním 

komponentům je umožněn ze zadní strany nakladače, pomocí odklápěcího víka zadní 

kapoty. Skrze tento otvor je možné zkontrolovat technický stav baterií, pojistkovou skříň 

a stav elektrických komponentů.  
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obr. 6-20 Otevírání víka kapoty 

6.2.6 Nabíjení baterií 

Nakladač vydrží pracovat přibližně jednu osmihodinovou pracovní směnu, je tedy potřeba 

každodenní dobíjení. To je možné pomocí s nakladačem dodávaného adaptéru do stavební 

třífázové 400V zásuvky, ze které se nakladač může přímo na stavbě nabít. V zadní části 

z vrchní strany kapoty se nachází konektor pro nabíjení. Nakladač je vybaven konektorem 

CCS 2, který je schopen přenášet napětí až 350 kW. Je tedy připraven pro nabíjecí systémy, 

které dobíjejí akumulátory vysokou rychlostí.  

 

obr. 6-21 Nabíjecí konektor CCS 2 
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6.2.7 Bezpečnost 

Vzhledem k velikosti smykových nakladačů může snadno dojít k jejich převrácení. Základní 

bezpečnost pro operátora nakladače zajišťuje pevný rám kabiny, který je tvořen z ohýbaných 

profilů. Zároveň je třeba, aby byl nakladač na staveništi dobře vidět. To zajišťují přední 

a zadní světlomety, maják na vrchní části kabiny a samotné barevné zpracování nakladače. 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

Hlavní barva daného stroje vždy souvisí s vizuálním stylem společnosti, která je vyrábí. Je 

to hlavní odlišovací prvek, jak člověk na první pohled může poznat výrobce. Smykový 

nakladač je novým produktem na trhu, nepatřící pod žádnou společnost, která by měla 

předem daný vizuální styl, proto je třeba si zvolit vlastní. Ten má velký vliv na 

potencionálního zákazníka a také na kolemjdoucí ve svém okolí. Barvy použité na 

smykovém nakladači se pak vytvrzují pro vysokou odolnost proti poškrábání.  

7.1 Barevné provedení 

Při vybírání hlavní kombinací dvou barev byla zvolena tak, aby nakladač tak mohl být na 

první pohled rozpoznatelný. Výsledné barevné řešení odpovídá charakteristice elektrického 

smykového nakladače, tedy šetrnost k životnímu prostředí a k člověku samému. Hlavní 

barvou je tmavě modrá, která symbolizuje ekologičnost elektrické varianty. Druhá 

doplňková bílá barva jde v souladu s cílovým trhem, tedy pracemi v interiéru. Barevné 

rozdělení koresponduje s funkčním rozdělením jednotlivých části stroje. Modrá barva je 

použita na bočních stranách základního rámu stroje. Z vrchního pohledu je oblast definována 

čtyřmi přímkami. Pohyblivé části stroje, tedy výložník a posuvná kabina jsou bílé barvy. Na 

bílou kabinu, při pohledu z vrchu navazuje část zadního krytování baterie. 

 

obr. 7-1 Hlavní barevné provedení 

7.1.1 Variantní barevná řešení 

V dalších barevných variantách je nahrazena základní modrá barva. Bíla barvy na kabině, 

výložníku a zadní kapotě zůstává. Jsou voleny odstíny inspirované dalšími přírodními prvky. 
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Zelená symbolizuje flóru. Hnědá barva zastupuje půdu a červená barva symbolizuje oheň. 

Všechny použité barvy jsou vybrány pomocí vzorníku RAL, který se využívá v technických 

oborech. 

 

obr. 7-2 Barevná variantní řešení  

7.2 Grafické řešení 

Grafické řešení smykového nakladače využívá pouze umístění loga výrobce smykových 

nakladačů. Název mého stroje má původ ve slově skid, tedy v překladu smyk. Při zdvojení 

souhlásky d, dojde k připodobnění kulatých bříšek písmene d ke kolům smykového 

nakladače. Název tedy využívá samotnou podstatu smykového nakladače a jeho obratných 

schopností. 

 

 

 

 

obr. 7-3 Logotyp 
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Písmo použité u logotypu koresponduje s dojmem celého stroje, tedy robustní, jednoduché 

a dobře čitelné znaky. Jsou zde použité znaky z fontu Ekon Bold, kde jsou ale všechny 

písmena detailně upravené, pro jasné návaznosti. 

 

obr. 7-4 Aplikace logotypu na ramenu výložníku 

 

obr. 7-5 Aplikace logotypu na zadní kapotě 
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8 DISKUZE 

Kromě designu, ergonomických a technologických aspektů, také hrají podstatnou úlohu 

další aspekty, hlavně psychologické, sociální a ekonomické. 

 

8.1 Psychologická funkce 

Člověk, vnímá okolí svými smysly. Z 80 % zrakovými, proto je vizuální stránka stroje velice 

důležitá. Člověk očima vnímá mnoho vizuálních vjemů. Jsou to samotné tvary a křivky, 

barva, intenzita, odlesky a světla. Všechny tyto aspekty dohromady poskytují člověku nějaký 

vizuální dojem. Když designér dokáže najít harmonii mezi jednotlivými dílčími prvky, 

dokáže v člověku vyvolat příjemný dojem, který může rozhodnout o tom, zda si jej zákazník 

koupí, nebo zda se pracovník bude na práci se strojem těšit a zda se mu s ním bude pracovat 

dobře. Design by měl působit robustně ale zároveň hbitě a energicky. Smykový nakladač 

totiž plní přesně tuto roli na stavebním pracovišti. Je připraven plnit různorodou škálu 

diametrálně odlišných úkolů.  

 

Dobrý přehled operátora sedícího v kabině nakladače je klíčový pro kvalitu vykonané práce 

a pro bezpečí jeho i jeho okolí. Ten se tak nemusí spoléhat na kamerové systémy, které nikdy 

nebudou tak spolehlivé jako vlastní zrak operátora. Ať už vinou rozdílné perspektivy kamer 

s širokoúhlou čočkou, nebo úplnou nefunkčnosti vinou zamlžení nebo zašpinění čočky 

kamery. Nakladač tak působí přímočaře, efektivně a spolehlivě. 

 

Řidič, který ovládá smykový nakladač 8 hodin denně, výrazně ocení, že stroj při práci 

nevydává žádný výraznější hluk. Ten je velice nepříjemný pokud operátor potřebuje často 

během práce komunikovat s dalšími pracovníky na stavbě, ať už po vysílačce, nebo napřímo. 

Řidiči se také pracuje lépe než v hlučném prostředí. Na druhou stranu nejde jednoduše podle 

zvuku motoru pro ostatní pracovníky na staveništi poznat, kde se nakladač nachází. Proto je 

přítomnost výstražného majáku na střeše nakladače nezbytná. 
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8.2 Sociální funkce 

Smykový nakladač je určen na stavby, které se nacházejí v hustě zabydlených částech 

velkých měst, nebo práci poblíž zvířat, kde je hluk strojů velmi nežádoucí. Největší inovací 

je bezemisní provoz nakladače, který umožňuje práci v uzavřených prostorech.  

 

Při práci ve větších stavebních firmách bývá nakladač využíván více dělníky. Jelikož 

ovládání tohoto stroje není nikterak složité, je třeba jej nijak zásadně dále nekomplikovat. 

Absence speciálních kamerových či jiných systému jde v souladu s těmito skutečnostmi. 

Operátor smykového nakladače pro běžnou práci nepotřebuje žádné speciální školení nebo 

pročítat složitý a dlouhý návod. 

 

Vzhledem ke svým převážně pozitivním vlastnostem a schopnostem, bývají nakladače 

přítomny téměř na každé stavbě. Proto je tento stroj známý drtivé většině běžné populace. 

Je brán jako víceúčelový obratný stroj, jelikož dokáže zastat jak specifickou a náročnou 

práci, tak například úklidovou nebo jinou pomocnou činnost. 

 

Vskutku pozitivním aspektem nakladače je moderní a čistý design, který jde ruku v ruce 

s využitím kompletně elektrického pohonu. Takovýto nakladač nevyrábí žádná firma na 

světe. Nastiňuje vývoj, jakým se bude v budoucnosti stavební technika posouvat. Elektricita 

je momentálně velice trendy, protože ukazuje pozitivní přístup k životnímu prostředí a menší 

ekologickou zátěž pro přírodu.  

 

Vzhledem k možnosti dobíjení přímo z třífázové zásuvky, která je na stavbách běžně 

dostupná, odpadá závislost na uschovávání velkého objemu provozních kapalin. Firma, která 

bude využívat na svých stavbách elektrické stroje, bude na veřejnost působit velice 

pozitivním dojmem. 

 

Po uplynutí životnosti smykového nakladače. Je stroj téměř celý recyklovatelný. Baterie se 

stává nevhodnou po snížení kapacity pod 80 %, i tak lze ale baterie využívat na jiných 

místech, například jako zásobárna energie. Při použití vhodné a kvalitní metody recyklace, 

bude v budoucnosti možné recyklovat většinovou část baterií.  
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8.3 Ekonomická funkce 

Smykové nakladače jsou využívané po čas celého roku a na různých místech pro různé účely. 

Od malých lokálních staveb, přes obrovské stavby nákupních center, po úklid většího 

množství sněhu ve vysoko položených městech. Cenová hladina nakladačů podobné 

nosnosti se spalovacími motory se pohybuje mezi 900 000 až 1 200 000 Kč. Není 

jednoduché ceny těchto nakladačů zjistit, jelikož firmy cenové ohodnocení až na výjimky 

nezveřejňují. Největší rozdíl v cenách zapříčiňují rozdílné typy výroby. Velké americké 

společnosti typu Bobcat, nebo CAT vyrábějí smykové nakladače po tisících. Menší firmy, 

jako jediná česká firma Novotný vyrábí nakladače v malých sériích, což výrobu zdražuje. 

Základ nakladačů je prakticky stejný pro kteroukoliv výrobní firmu. Liší se zejména 

v odladěnosti jednotlivých systémů, ve vnitřním vybavení kabiny operátora nebo počtu 

doplňkového vybavení a přídavných zařízení. 

 

Evropská unie má velký zájem o elektrifikaci strojů a vozidel, proto poskytuje velké dotace 

na nákup těchto strojů, aby jim pomohla překonat jejich počátky a vyrovnat se výslednou 

cenou konkurenci se spalovacími motory. Evropské dotace jsou klíčovým prvkem, který 

dělá z těchto elektrických strojů konkurenci schopnou cestu, která nabízí mnoho výhod.  

 

Díky rozdělení výkonu mezi více menších elektromotorů může být servis nakladačů 

prováděn rychleji a efektivněji. Je možno velice snadno rozbitý elektromotor vyměnit přímo 

na pracovišti za funkční a stroj je tak za velice krátkou dobu připraven zase k práci, bez 

zdlouhavých složitých oprav hydraulických soustav. Poškozený kus může být poslán na 

opravu do speciálního pracoviště a stroj během doby pokračuje v práci. 
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8.3.1 Marketingová strategie 

Smykové nakladače jsou velice populární a využívané hlavně na americkém 

a středoevropském trhu, přesněji na Slovensku, Polsku a v České republice. 

 

Smykových nakladačů s podobnými technickými vlastnostmi je na trhu celá řada. Skidd ale 

není jejich přímým konkurentem. Neměl by stávající spalovače nahrazovat, nýbrž pomoci 

firmám jejich služby rozšiřovat. Jeho cílovým trhem jsou velké stavební firmy, které mají 

různou škálu staveb. Především stavební práce na velkých halách, nákupních centrech, nebo 

práce v hustě zabydlených lokalitách. Cílovým trhem jsou také velké firmy, kterým záleží 

na pohledu, jakým se na ni veřejnost kouká a kterým záleží na budoucnosti. Cena 

elektrických strojů je vždy vyšší než spalovacích. Je to zapříčiněno vysokou pořizovací 

cenou baterií. Na druhou stranu ostatní části elektrického nakladače jako jsou aktuátory, 

nejsou nějak výrazně dražší než jejich hydraulická alternativa. Ve výsledku cena 

elektrického nakladače Skidd lehce převyšuje svou spalovací konkurenci. Cena nakladače 

Skidd se bude pohybovat kolem 1 500 000 Kč.  

 

Stroj bude vyráběn zpočátku malosériově. Současné smykové nakladače, které mají firmy 

již nakoupené, disponují dlouhou životností. Nepředpokládá se tedy zpočátku velký zájem 

o nákup těchto nakladačů v vícekusových objednávkách. Je třeba tyto elektrické nakladače 

do procesu firem postupně zakomponovat. Při pozdějším nárůstu prodejů, by se jejich 

výroba měla výrazně zlevňovat. 
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9 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá návrhem smykového nakladače s nosností do 1 tuny. Obsahuje 

stručnou historii vzniku těchto strojů. Nabízí také technickou a designérskou analýzu 

současného stavu poznání. Zkoumám zde a analyzuji problémy, na které jsem přišel během 

průzkumu trhu, pozorováním a hloubkovým rozhovorem s operátory a jediným českým 

výrobcem. V druhé části vlastního řešení jsou představeny 3 variantní návrhy, z nichž každá 

následuje cíle práce jinou vizuální cestou a stylem. Jedna z těchto cest je propracovaná do 

finálního tvarového a technického řešení, kde jsou probrány všechny vizuální, konstrukční 

a technologické aspekty nakladače. 

 

Mou prvotní motivací pro řešení návrhu designu smykového nakladače byl značně omezený 

výhled z kabiny řidiče. Po důkladné analýze trhu a současných řešeních bylo postoupeno 

k hloubkovým rozhovorům přímo s operátory těchto nakladačů, kteří motivaci pro redesign 

smykových nakladačů potvrdili. Povedlo se zajistit osobní schůzku přímo s výrobcem těchto 

nakladačů, který nabídnul cestu, jakou by se trh se smykovými nakladači mohl vydat. Za 

realitou neomezených podmínek bylo možno upustit uzdu fantazii.  

 

Došlo ke kompletní náhradě hydraulického systému, na kterém fungují všechny dnes 

dostupné nakladače na trhu za elektrickou alternativu. Po analýze trhu bylo zjištěno, že 

dnešní trh již poskytuje možnosti, které je vhodno pro tento směr využít. 

 

Z těchto vstupů vznikl design smykového nakladače, který otevírá úplně novou kategorii 

v skupině stavebních strojů. Tedy strojů, které pro svou funkci a práci využívají pouze 

elektromotory. 

 

Hlavním přínosem smykového nakladače Skidd je značně vylepšený výhled do okolí 

nakladače bez použití kamerového systému. Operátor má také díky posuvné kabině 

vylepšený výhled při práci s přídavnými zařízeními, které nevyžadují zvedání výložníku. 

Díky elektrické energii je nakladač nezávislý na nutnosti dopravovat pohonné hmoty za 

předpokladu přístupu k elektrické energii. Umožňuje svoje nasazení v prostorách, kde by 

práce se spalovacím nakladačem nebyla vůbec možná. 



 

73 

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

1. New Page 1. A [online]. Bismarck: Joe Koller, 2003 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

http://www.skidsteerhistory.com/How%20it%20began.htm 

2. Smykový nakladač – Strojírna Novotný s.r.o. Profil společnosti – Strojírna Novotný 

s.r.o. [online]. 2013 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: http://www.loader.cz/cz/nase-

vyrobky/submenu-1 

3. Bobcat S175 Skid Steer Loader. RitchieSpecs Equipment Specifications [online]. 2018 

[cit.2018-04-15]. Dostupné z: 

http://ritchiespecs.com/specification?type=&category=Skid+Steer+Loader&make=Bob

cat&mode,=s175&modelid=92189 

4. Smykem řízené nakladače | BOBCAT.CZ. BOBCAT.CZ | Stavební stroje Bobcat 

Doosan [online]. 2010 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.bobcat.cz/smykem-

rizene-nakladace 

5. Cat | 246D Skid Steer Loader | Caterpillar. CAT [online]. 2018 [cit. 2018-04-15]. 

Dostupné z: https://www.cat.com/en-AU/products/new/equipment/skid-steer-

loaders/skid-steer-loaders/18545743 

6. CAD 246D. Cat | Europe | Caterpillar [online]. 2018 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/C10886509 

7. 2017 New Holland L220 Base | Ellens Equipment. Ellens Equipment [online]. 2017 [cit. 

2018-04-15]. Dostupné z: https://www.ellensequipment.com/inventory/v1/2017/New-

Holland/By-Body-Type/Skid-Steer-Loader/Skid-Steer-Loaders/L220/Base--McBain-

Michigan---6089211 

8. L220 | eagrotec.cz – zemědělská a stavební technika. Úvod | eagrotec.cz – zemědělská a 

stavební technika [online]. Hustopeče, 2017 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

http://www.eagrotec.cz/l220?sid=googlebot 

9. John Deere launches G Series loader lineup with 4 skid steers, 1 new CTL | Equipment 

World | Construction Equipment, News and Information | Heavy Construction 

Equipment. Equipment World | Construction Equipment, News & Information | Heavy 

Construction Equipment [online]. 2018 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

https://www.equipmentworld.com/john-deere-launches-new-g-series-loader-lineup-

with-4-skid-steers-1-new-ctl/ 

10. 316 GR | Skid Steer | John Deere US. John Deere US | Products & Services 

Information [online]. 2018 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

https://www.deere.com/en/loaders/skid-steers/316gr-skid-steer/ 

http://ritchiespecs.com/specification?type=&category=Skid+Steer+Loader&make=Bobcat&mode,=s175&modelid=92189
http://ritchiespecs.com/specification?type=&category=Skid+Steer+Loader&make=Bobcat&mode,=s175&modelid=92189


 

74 

11. Smykový nakladač Locust L 903 CIME. CIME zemědělská, stavební a komunální 

technika [online]. 2018 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.cime.cz/smykove-

nakladace/smykovy-nakladac-l903/ 

12. Smykový nakladač Locust L 903 (nosnost 970 kg) | www.kohut.cz. Stavební stroje a 

technika KOHÚT A SPOL. | kohut.cz [online]. 2018 [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

https://www.kohut.cz/smykovy-nakladac-locust-l-903/ 

13. Profil společnosti - Strojírna Novotný s.r.o. Smykový nakladač - Strojírna Novotný 

s.r.o. [online]. Hrabová: STROJÍRNA NOVOTNÝ, 2013 [cit. 2018-11-18]. Dostupné z: 

http://www.loader.cz/ 

14. Rozhovor s Tomášem NOVOTNÝM, jednatel společnosti STROJÍRNA NOVOTNÝ 

s.ro. Habrová 50, Vitošov 22.10.2018 

15. Úvodná stránka 2017 | Kovaco [online]. Veľká Lehota: KOVACO.sk, 2015 [cit. 2018-

11-18]. Dostupné z: http://www.kovaco.sk/ 

16. VANĚK, Antonín. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. První vydání. 

Praha: Academia, 2003. 526 s. ISBN 80-200-1045-9. 

17. Stavební stroje a technika KOHÚT A SPOL. | kohut.cz. UNC 060 smykový nakladač - 

předchůdce nakladačů Locust | Kohut.cz[online]. Luštěnice: Kohut.cz | vytvořil JL, 2018 

[cit. 2018-11-18]. Dostupné z: https://www.kohut.cz/ 

18. Hydrostatic transmissions [online]. SACE: ©1995. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

http://www.sace-srl.com/portfolio/hydrostatic-transmission/?lang=en 

19. Skid Steer S630 Radius Lift [online]. For Construction Pros: ©2011. [cit. 20. 2. 2018]. 

Dostupné z: 

https://www.forconstructionpros.com/equipment/earthmovingcompact/article/1073305

9/skid-steer-lift-arm-geometry-and-its-impact-on-loaderperformance#&gid=1&pid=4  

20. BENNINK, Curt. Skid-steer Geometry Demystified. In: forconstructionpros.com 

[online]. For Construction Pros: ©2011, 17. 7. 2018 [cit. 2018-09-16]. Dostupné z: 

https://www.forconstructionpros.com/equipment/earthmovingcompact/article/1073305

9/skid-steer-lift-arm-geometry-and-its-impact-on-loaderperformance 

21. BLAŽEK, Jaroslav. Možnosti využití smykem řízených nakladačů. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2009. 39 s. Vedoucí práce doc. Ing. 

Miroslav Škopáň, CSc. 

22. KROČIL, P. Motorová jednotka smykem řízeného nakladače. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. 64 s. Vedoucí bakalářské práce 

Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. 

23. Smykové nakladače Golem [online]. Rajhrad u Brna: MÁTL - BULA, spol. s r.o., 2011 

[cit. 2018-11-18]. Dostupné z: http://www.smykove-nakladace.cz/ 

https://www.kohut.cz/smykovy-nakladac-locust-l-903/
http://www.loader.cz/
http://www.kovaco.sk/
https://www.kohut.cz/
http://www.smykove-nakladace.cz/


 

75 

24. KRATOCHVÍL, Jiří. Hydraulika. Brno: VUT, 1991, 148 s. ISBN 8021402695. 

25. Smykem řízené nakladače Locust - STAVOTRADING, s.r.o. [online]. Brno: 

vaclavmalek.cz, 2019 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: http://www.stavotrading.cz/ 

26. VANĚK, Antonín. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. První vydání. 

Praha: Academia, 2003. 526 s. ISBN 80-200-1045-9. 

27. Bobcat Compact Track Loaders [online]. Bobcat Company: ©2016. [cit. 2018-11-11]. 

Dostupné z: https://www.bobcat.com/eu/en/attachments/compact-track-loader-

attachments#lightbox 

28. CASE SV340 Skid Steer Loader | CASE Construction Equipment. CASE Construction 

Equipment US | Heavy Equipment and Light Equipment [online]. CNH Industrial 

America, 2019 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://www.casece.com/northamerica/en-

us/products/skid-steer-loaders/overview/models/sv340 

29. Linear Actuators | Thomson Linear | Find a Product [online]. United Kingdom: 

Thomson Industries, 2019 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.thomsonlinear.com/ 

30. Montáž pásů. MobilMont - Mobilmont s.r.o.Pneumatiky a Servis manipulační techniky 

a stavební techniky | MobilMont.cz[online]. České Budějovice: MobilMont, 2014 [cit. 

2019-05-17]. Dostupné z: https://www.mobilmont.cz/montaz-ott-pasu-na-smykovy-

nakladac/ 

31.  Rindt, a.s. - Výběr tabulek. Rindt, a.s. [online]. Třeboň: Rindt, 2018 [cit. 2019-01- 

25]. Dostupné z: http://www.rindt.cz/index_rindt/text/pretab.htm 

 

32. GEM electric in-wheel drive | GEM Motors. In-wheel electric drives | GEM 

Motors [online]. Kamnik: GEM motors d.o.o., 2018 [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: 

http://www.gemmotors.si/products 

 

33. Solární Novinky cz. Solární Novinky cz [online]. Dobrá: Solární Novinky.cz, 2019 [cit. 

2019-05-17]. Dostupné z: http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2019041503/svetovy-

rekord-cinane-v-energeticke-hustote-li-ion-baterii-porazeji-americkou-teslu-nebo-

nemeckou-bmz 

 

 

 

https://www.bobcat.com/eu/en/attachments/compact-track-loader-attachments#lightbox
https://www.bobcat.com/eu/en/attachments/compact-track-loader-attachments#lightbox
https://www.casece.com/northamerica/en-us/products/skid-steer-loaders/overview/models/sv340
https://www.casece.com/northamerica/en-us/products/skid-steer-loaders/overview/models/sv340
http://www.rindt.cz/index_rindt/text/pretab.htm
http://www.gemmotors.si/products


 

76 

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

11.1 Příklady použitých fyzikálních veličin 

t    tuna 

kg   kilogram 

kW   kilowatt  

V   volt 
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