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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá designem lehkého doručovacího vozidla. Práce je zaměřena 
na inovativní přístup v oblasti last-mile doručování. Výsledný produkt řeší technické 
nedostatky současných vozidel a svým designem reflektuje jeho určení, celkovou koncepci 
a elektrický pohon.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Rozvoz, elektromobil, koncept, užitkové vozidlo, město 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This diploma thesis solves the design of a light delivery vehicle. The work is focused on an 

innovative approach in the field of last-mile delivery. The resulting product solves the 
technical shortcomings of today's vehicles and its design reflects its purpose, overall concept 
and electric drive. 
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1 ÚVOD 

Městská mobilita je v poslední době velmi naléhavým tématem, které vyvolává reakce jak 
ze strany samotných měst, organizací, evropské unie a zejména také automobilového 
průmyslu. Co se týká dopravy ve městě, jde o komplexní problém městských infrastruktur, 

které nejsou schopné pojmout narůstající množství automobilů ve městě, které negativně 
přispívají ke špatné kvalitě ovzduší díky spalinám ze spalovacích motorů. Automobilky se 

však v současnosti potýkají s čím dál přísnějšími emisními normami, za které jsou 

automobilky v případě nesplnění pokutovány. Zároveň se v řadě evropských měst zavádějí 
emisní zóny. Obě tyto skutečnosti podporují rozvoj elektromobility, která otevírá nové 

možnosti v souvislosti s udržitelnou městkou dopravou. Příkladem udržitelné městské 
dopravy je například i sdílení automobilů, jízda na kole či veřejná doprava. Součástí měst 
jako takových je nutnost přepravy nejen osob, ale i zboží, kde má elektromobilita snad ještě 
větší opodstatnění.   

 

Právě doručováním zboží, přesněji koncovým rozvozem označovaným také jako „last mile 
delivery“, se diplomová práce zabývá. Jde o poslední část v logistickém řetězci, kdy je zboží 
doručováno ze skladu, či prodejny přímo zákazníkovi. V současné době se pro rozvoz 
používají nespecializovaná užitková vozidla s volným nákladovým prostorem bez úložného 
systému pro zboží, jak je známo z velkých skříňových dodávek. Zároveň se pro zboží 
menšího objemu, zejména potravin, používají malé osobní automobily, které postrádají 
základní specifika užitkového vozidla. Obě současná řešení snižují uživatelské kvality 

vozidla při jeho obsluze.  

 

Impulzem pro invenci v oblasti doručovacích vozidel je v dnešní době, kromě výše 
zmíněných podnětů také vznik rozvozových aplikací, platforem a služeb. V dnešním 

hektickém světě si lidé chtějí stále více ulehčovat každodenní život. Platformy, nabízející 
online nákupy s možností dovážky až domů, tomu jdou naproti. Stejně služby jako Wolt, 
Dame Jídlo, které stále rostou, a další vznikající start-upy s podobnou myšlenkou. Tato práce 
reflektuje požadavky spojené s městským rozvozem a má za cíl aplikovat poznatky 
vyplývající z rešerše na finálním řešení, které má být vizí pro rok 2030. Hlavním atributem 
práce je zefektivnění provozu lehkých vozidel doručovacích a zásobovacích služeb. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Historický přehled 

Pokud se ohlédneme zpátky do historie, zjistíme že užitkové vozy na elektrický pohon 

nejsou tématem jen posledního desetiletí. Úplně první test poštovního vozidla na elektrický 
pohon se uskutečnil v Buffalu, ve státě New York, už v roce 1899. Následoval test 
elektrického automobilu Winton v prosinci téhož roku. Ve sněhové vánici dokázal řidič 
s tímto vozem obsloužit 126 schránek na 35 km dlouhé trase za 2 hodiny a 26 minut. Časová 
efektivita oproti stávajícímu způsobu přepravy byla obrovská. Koněm tažený vůz zvládal 
stejnou trasu obvykle za 6 hodin. [1] 

Na přelomu 19. a 20. století bylo ve spojených státech amerických vyrobeno zhruba čtyři 
tisíce automobilů. O jejich pohon se dělily rovným dílem parní, elektrické a spalovací 
motory. Situace se však po roce 1910 začala měnit s příchodem prvního sériově vyráběného 

automobilu Ford Model T, který poháněl zážehový čtyřválec. Ford model T se skříňovou 
nástavbou se stal populárním doručovacím a zásobovacím vozem pro všechny možné služby 
a firmy. I přesto, že elektrický pohon vydržel v užitkových automobilech déle než 
u osobních, díky technologickému vývoji spalovacích motorů se dostával do ústraní a k roku 

1917 měly v USA téměř všechny automobily spalovací motor. 

K alternativním pohonům se časem začalo vracet. Příkladem je například AMC Electric 
Jeep, který v 70. letech a 80. letech v hojném počtu používala poštovní společnost United 

States Postal Service. [1] 

Česká stopa v historii užitkových vozidel na elektrický pohon sahá až do roku 1908. V tomto 

roce vznikla dodávka Laurin & Klement typ E, za jejímž návrhem stojí konstruktér a 

vynálezce František Křižík. Pozdější pokusy automobilky Škoda o implementování 
elektrického pohonu můžeme nalézt v kompaktním nákladním voze Škoda, který využíval 
pivovar v Plzni k rozvozu piva do restaurací. [2] 

V období na přelomu osmdesátých a devadesátých let se v Čechách vyvíjely další užitkové 
elektromobily. O jejich vývoj se staral podnik Škoda Elcar z Ejpovic. Zde vznikaly 

elektrické verze tehdejší Škody Favorit – ELTRA 151L a ELTRA 151L pick-up. Tyto vozy 
byly předchůdci projektu BETA, který vznikal pod vedením konstruktéra Josefa Kováře a 
designéra Milana Strejčka. V roce 1994 vyjela první Škoda BETA – užitkový elektromobil, 
který měl reflektovat porevoluční poptávku tehdejších podniků a podnikatelů na rozvážkový 
automobil.  Zajímavostí je například ocelový trubkový rám s laminátovou karoserií nebo 

monitorovací systém, který podával informace o stavu baterie. Projekt následně přešel 
pod křídla kopřivnické Tatry a elektromotory byly nahrazovány běžnými benzínovými 
motory. [3] 
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2.2 Designérská analýza  

Následující podkapitola shrnuje designérské a konstrukční řešení příbuzných vozidel a 

trendy současného automotive designu v kategorii užitkových vozidel. V drtivé většině 
se jedná o koncepty automobilek představující vizi doručovacích, nebo příbuzných 
užitkových vozidel. Podkapitola je rozdělena na dvě části, kde v první jsou designérská 
řešení, kterými se chci inspirovat a v druhé části jsou obsaženy řešení, vůči kterým bych se 
chtěl spíše vymezit. Výběr obsahuje i starší koncepty, které už nejsou inspirací po stylingové 

stránce, ale jsou zajímavé kvůli jejich řešení dané problematiky.  

2.2.1 Inspirace 

Renault EZ FLEX 

Francouzská společnost Renault dává na své motto „udržitelná mobilita pro všechny, nyní i 
v budoucnosti“ a začátkem roku 2019 přišla s experimentálním užitkovým vozidlem EZ-

FLEX. To navazuje na koncept EZ-PRO představený na konci roku 2018. Obě vozidla mají 
reflektovat přibývající množství zboží k přepravě a zvyšující se hustotu obyvatelstva 
ve městech. Tato plně elektrická dodávka je navržená přímo pro rozvoz po městě tzv. last 
mile delivery a má za úkol zefektivnit tuto část logistiky. Jelikož se jedná o experiment, 
dodávka je vybavena senzory, které budou sbírat informace o užívání v praxi, aby se lépe 
porozumělo potřebám spojeným s městským rozvozem.  

 

obr. 2-1   Renault EZ-FLEX [4] 
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Dodávka je navržená tak, aby byla velmi kompaktní a výborně manévrovatelná. Podle 

výrobce je poloměr otáčení 4,5 m. Rozměry vozidla jsou pouze (3,86 x 1,65 x 1,88) m. Díky 
této rozměrové konfiguraci zabírá na ulici málo místa, ale zároveň nabízí nákladní prostor 
o velikosti 3 m3, což se dá považovat za velmi efektivní využití prostoru. Nákladní prostor 
je údajně navrhnut tak, aby se dal přizpůsobit individuálně potřebám každého uživatele, což 
shledávám velmi pozitivně. Výrobce, kromě dojezdu 150 km, neuvádí další podrobnosti 
o pohonném ústrojí. Kabina umožňuje sklopení druhého sedadla pro spolujezdce a díky 
pozici řidiče a velkorysému prosklení také nabízí výborné výhledové úhly.  

 

Design dodávky odpovídá jejímu určení a celkovému konceptu. Celkově vozidlo působí 
velice jednoduše, téměř jako hračka. Velmi výrazné je kontrastní oddělení kabiny řidiče 
od zbytku karoserie. Čistou siluetu zadní části lehce narušuje komplikovaná stupňovitě 
rozdělená příď vozu, která také příliš vyčnívá ze siluety směrem dopředu. Spodní část 
karoserie je opatřena černým plastovým krytováním, které známe právě z užitkových 
vozidel. Zde je ale použito elegantně a slouží především k optickému snížení karoserie, 

stejně jako ostatní členění plochy a prolisy na karoserii. [4] 
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Volkswagen eT! concept 

Koncept, který vznikl ve spolupráci VW Group Research, Deustche Post AG spolu 
s univerzitou umění Braunschweig, představuje budoucnost užitkových vozů a naznačuje, 

jak by mohla tato kategorie vozidel vypadat v druhé polovině tohoto století. Promyšlený 
koncept lehkého doručovacího vozidla vznikl na základě analýzy požadavků zákazníků a 
za využitím nejnovějších technologií. I přesto že eT! se zabývá poštovní aplikací, koncept 
může být relevantní pro četné aplikace užitkových vozidel, které jsou nyní zkoumány 
v běžících průzkumech.  

 

obr. 2-2   VW eT! concept [5] 

Automobil je plně elektrický a pohání jej dvojice elektromotorů umístěných v kolech 
s celkovým výkonem 70 kW. Zdrojem energie pro elektromotory je baterie o kapacitě 

32,1 kWh, která se údajně nabije za 4 hodiny. Dojezdová vzdálenost na jedno nabití je 
přibližně 100 km. Automobil je poloautonomní a dokáže reagovat na příkaz listonoše 
„následuj mě“. Listonoš tak tedy nemusí pokaždé do auta nastoupit a popojíždět k další 

schránce. Je zde také možnost ovládat vozidlo za chůze joystickem umístěným u sedadla 
řidiče. Maximální rychlost při těchto funkcích je 6 km/h. 

Design působí futuristickým dojmem a proporčně shledávám vozidlo vyváženým. 
Zajímavým prvkem je odsazení blatníkových lemů a nárazníků, které vytváří dojem, že je 
karoserie vložena do pomyslného podvozku či platformy a opticky tak snižuje celkovou 

hmotu karoserie. Tvarosloví je jinak v zásadě strohé a čisté, což podtrhuje i neutrální 
barevnost v odstínech šedé. Grafické řešení považuji za zdařilé a stejně jako celý koncept 
vozidla je také dotažené do posledního detailu. Grafika světel a přídě, dodávají vozidlu 

charakteristický strohý vzhled, který sází spíše na technický výraz. [5] [6] 
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Mercedes-Benz Urbanetic Concept 

Na veletrhu užitkových vozů v Hannoveru, představil Mercedes-Benz svoji revoluční vizi 
mobility Urbanetic, jejíž myšlenka je ještě pokročilejší a sofistikovanější než samostatný 
koncept autonomních vozidel. Vize eliminuje separaci přepravy osob od přepravy zboží. 
Automobilka touto vizí aplikuje inovativní přístup k řešení potřeb měst, jejich obyvatelů, 
návštěvníků a všech byznysových sektorů. Koncept má za cíl redukovat dopravní zácpy a 
přispět ke zlepšení kvality života ve městech.  

 

obr. 2-3   Mercedes-Benz Urbanetic Concept [7] 

Celá studie je založena na autonomní skateboardové platformě, která má v podlaze umístěné 
baterie a v přední části řídící elektroniku. Platforma umožňuje nasadit modul buď 
pro přepravu osob nebo pro přepravu zboží. Modul pro přepravu osob je schopný přepravit 
až 12 osob a nákladní modul je schopný pojmout až 10 euro palet. Celé flotily automobilů 
by podle automobilky měly mezi sebou komunikovat a podávat informace o aktuálním 
vytížení. Podle toho by bylo možné konfigurovat flotily v závislosti na tom, zda je potřeba 
přepravovat, s ohledem na denní dobu, více lidi nebo naopak více zboží. Délka vozu je 5,14 
m, přičemž vnitřní délka nákladního prostoru je 3,7 m a jeho objem má 10 m3.  

 

Studie je zajímavá naprosto odlišným přístupu k tvarování modulů, i přesto že je karoserie 
vždy na jednotné platformě se stejnou přední částí. Oba moduly pracují s čistou siluetou 

dvou odlišných základních geometrických těles – polokoulí a kvádrem. Celý objem modulu 

pro přepravu osob je členěn organicky na rozdíl od nákladního modulu, kde je členění méně 
výrazné a čistě geometrické. Způsob členění působí logicky u obou modulů vzhledem 
k jejich určení. [7] [8] 
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Nissan NV200 

Ačkoliv jde o starší koncept, zařazuji do designérské analýzy i Nissanu NV200. Jde 
o inovativní koncept lehké užitkové dodávky představený v roce 2007. U NV200 se funkce 

stává estetikou. Jde o vozidlo s vysokou užitnou hodnotou doplněnou o lidský faktor a 
kouzlo. Podle Nissanu je pro většinu lidí užitkové vozidlo téměř jen prázdná krabice 
na kolech. Tímto konceptem ale chtěli ukázat, že to tak být nemusí a snažili se skloubit 

dodávku s mobilní pracovnou.  

 

obr. 2-4   Nissan NV200 [10] 

Zásadním inovativním prvkem je patentovaný výsuvný úložný modul, který je přizpůsobený 
pro uložení veškerého vybavení. V tomto případě, pro mořského biologa a fotografa. 
Základní koncept tohoto systému však nabízí využití pro široké spektrum profesí. 
Po vysunutí modulu zůstává uvnitř dodávky pracovní prostor s IT vybavením. Sedadlo 
řidiče se po kolejnici posune dozadu a otočí směrem ke stolu s monitory. Automobil sedí 

na rozvoru dlouhém 2,83 m a je 1,84 m vysoký, což nabízí poměrně velkorysý vnitřní 
prostor.  

 

Automobil má vyvážené proporce a designové prvky se v rámci celku opakují, což má 
za následek design, který působí jednotně a promyšleně. Zajímavé detaily pak v kombinaci 
s předešlou charakteristikou dodávají autu atraktivní a svěží vzhled. Příkladem jsou 
například kola inspirovaná podvodním světem – disky a pneumatiky mají symbolizovat 

chobotnici. Zajímavá je také barevná skladba tmavě šedé, v kombinaci s kontrastní bílou, 

kterou tvoří světlomety společně s disky a vnitřním úložným prostorem. Doplňkovou barvou 
je žlutozelená použitá pro tónování skel a klik. [10] [11] 
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Volkswagen I.D. BUZZ Cargo 

Historie automobilky Volkswagen je úzce spjata s minivany a proslavila se zejména 

modelem Transporter. Právě o legendární model Transporteru T1 se vzhledově opírá 

koncept elektrického osobního minivanu VW I.D. BUZZ z roku 2017. Z něj vychází verze 
Cargo, která byla představena o rok později na autosalonu v Hannoveru. Automobilka 
oznámila, že by sériová podoba elektrického transporteru odvozená z konceptu Cargo měla 
přijít na trh dokonce o rok dříve než osobní verze.   

 

obr. 2-5   Volkswagen I.D. Buzz Cargo [12] 

Dodávka je postavená na modulární platformě MEB, umožňující konfiguraci podle přání 
zákazníka. Představený koncept využívá elektromotor u zadní nápravy o výkonu 150 kW. 
Existuje ale i možnost instalace elektromotoru i na přední nápravu a získat tak pohon všech 
kol. Základní verze je dostupná s baterií o kapacitě 48 kWh. Vrcholná verze pak slibuje 

111 kWh. Vůz by měl být schopný urazit 330-500 km a převést 800 kg nákladu. Koncept 
slibuje také možnost připlatit si za natáčecí zadní nápravu, či solární panely na střeše. 
Dalšími vychytávkami kromě možnosti autonomního řízení, které usnadní řidiči vyřizování 
objednávek během jízdy, je také unikátní systém uspořádání nákladového prostoru od firmy 
Sortimo. Vyzdvihuji zejména funkci Pick-by-Light, kdy se rozsvítí příhrádka obsahující 
hledanou věc.  

Design je zajímavým prolnutím mezi „production ready“ vzhledem a konceptuálním 
futuristickým pojetím. Dodávka má velmi čistou jednoduchou siluetu. K členění plochy 

využívá koncept klasickou dvoubarevnou úpravu po vzoru modelu T1 v odstínech kobaltově 
modré a světle šedé. Dalším výrazným prvkem, který BUZZ odlišuje od konkurenčních 
dodávek je dvojitý A-sloupek také po vzoru T1. Výraz vozu spolu se světlomety, svítícím 
logem a absencí masky chladiče naznačuje charakter odpovídající vozu poháněného 
elektřinou. [12] [13]      
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Nuro R1 

Společnost Nuro, pohybující se v oblasti robotiky a umělé inteligence, byla založena v roce 
2016 a získává zkušenosti vývojem autonomních vozidel a inovativních robotických 
systémů. Jeden z projektů, který Nuro vyvinulo a testuje je vozidlo R1 – plně autonomní, 

nízko-rychlostní vozidlo s nulovými emisemi na rozvoz zboží. Je koncipováno pro krátké 
dovážky v rámci menších městských bloků.  

 

obr. 2-6   Nuro R1 [15] 

Jelikož vozidlo je určeno jako plně autonomní, bylo možné rozměry minimalizovat, díky 

absenci jakéhokoliv prostoru pro cestující, volant a další ovládací prvky. Výsledkem je 
velice úzká karoserie – skoro poloviční šířky než konvenční automobily. Tím, že je 
automobil úzký, předchází se problémům spojených s nepředvídanými situacemi 
a případnými kolizemi odehrávající se v jízdním pruhu. Například náhlé vyjetí auta 

z jednoho pruhu do druhého či nečekané nebezpečné akce u zaparkovaných aut podél silnice. 
Celý koncept je zaměřený zejména na bezpečnost pro ostatní účastníky provozu. Proto 
i maximální rychlost činí 40 km/h a vozidlo je také opatřeno systémem prioritizujícím, 
v případě nevyhnutelné kolize, bezpečnost osob před svou vlastní.  

 

Druh vozidla se vymyká od ostatních vozidel uvedených v této kapitole. Design karoserie 
by bylo možné, vzhledem k jednoduchosti vozidla, označit spíše za produktový design, než 
za typický automotive design. Přední část vozidla je navržena s ohledem na minimalizaci 
újmy na zdraví v případě kolize s chodcem. Proto v tvarosloví nacházíme převážně oblé 
tvary a hrany jsou opatřeny výrazným zaoblením. Přední nárazník je navíc vyroben 

z materiálu s větší poddajností. Celkově je design velice minimalistický a svým přívětivým  
výrazem psychologicky přesvědčují, že i přesto že jde o autonomní automobil, nehrozí žádné 
nebezpečí spojené s jeho provozem. [14] [15] 
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Mini Modec Van 

Mini Modec je všestranná dodávka pro městský provoz, který navrhnula skupina designérů 
jako koncept formou vizualizací. Nejedná se tedy o reálný prototyp, či sériově vyráběný vůz. 
Ačkoliv jde o práci staršího data, uvádím ho zde kvůli sérii zajímavých nápadů aplikovaných 
na tomto konceptu.  

 

obr. 2-7   Mini Modec Van [16] 

Nejsignifikantnějším prvkem je kabina rotačního tvaru, která uvnitř pojme až tři osoby. 
Posuvné dveře, jejichž trasa kopíruje kruhovou linii karoserie, mají usnadnit nastupování 
v situaci, kdy není vedle auta příliš místa. V zadní části je flexibilní nákladní prostor, 
do kterého je přístup z více stran. Dveře v poměru křídel 60:40 je jedna z možností. Další 
variantou je vstup z boku s klasickými posuvnými dveřmi. Na druhé straně je vstup s PVC 
roletou, která se dá vyhrnout až za hranu střechy, čímž se vytváří prostor pro hlavu operátora. 
Zajímavým nápadem je také síť otvorů pro umístění kotvících kolíků se zajišťovacím 
popruhem. Tento systém brání nežádoucímu pohybu zásilek.  

 

Přední část díky netradičnímu válcovitému pojednání kabiny působí nepropojeně s hranatou 
nástavbou v zadní části. Nicméně nelze zapřít její pozitivní přínos v oblasti nastupování. 
Velice dominantním prvkem je v přední části čelní sklo táhnoucí se až k zadní hraně střechy. 
Podobný styl prosklení můžeme vidět také na starších konceptech užitkových vozidel značky 
Renault. [16] 
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QUADROBOT U1 

Inovativní modulární výrobní model Quadrobot sdílí velké množství modulárních 
komponent a výrobních linek. Celý koncept firmy je založený na zcela revoluční 
infrastruktuře a základním významu automobilu. Koncept má za cíl naplnit základní potřeby 
lidí pro automobily. Hlavním stavebním prvkem každého vozidla je patentovaný modul 

QUADROPOD, který integruje pohonný systém, ovládací mechanismus a mechanismus 
řízení. Podvozek se dá následně flexibilně poskládat z těchto modulů a dalších konstrukčních 
prvků do požadované konfigurace.  

 

obr. 2-8   Quadrobot U1 [17] 

Nízká podvozková platforma může být tedy zcela separována od karoserie, což umožňuje 
podvozku použití s různými formami karoserie, ať už užitkovými, či osobními. Díky použití 
modulu Quadropod, podvozek dodávky je schopen zatáčet všemi čtyřmi koly. Významnou 
charakteristikou modelu U1 je práce s poměrem mezi nákladním prostorem a prostorem 
nutným pro zástavbu stroje (3 : 1). Nákladní prostor má objem 3000 l a rozměry vozidla jsou 
(2,85 x 1,38 x 1,02) m. V kabině je umístěno centrálně sedadlo řidiče společně 
s monitorovacím systémem napojeným na internet.   

 

Na první pohled je jasně zřetelné rozdělení vozidla na podvozkovou platformu a 
na samotnou karoserii, která se směrem k podvozku zužuje ve všech směrech. Samotné 

tvarosloví karoserie je velmi čisté, vyvážené a téměř až produktového směru. Místy působí 
karoserie prázdně, což ale může být v praxi výborně využito pro reklamní polep. Silueta není 
narušena žádnými vyčnívajícími prvky. To neplatí pro podvozkovou část, která je tvarově 

bohatější, což ale dává smysl vzhledem k její funkční technické propozici. Disky kol by 
mohly být více propojeny s designem zbytku – takto působí až nesourodým až laciným 
dojmem. [17] [18] 
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2.2.2 Vymezení se 

Isuzu FD-SI concept 

Isuzu je japonský výrobce především off-roadových vozů a menších nákladních vozů. 
Na veletrhu Tokyo Motor Show ale v roce 2017 představil svoji vizi užitkového vozidla. 
Koncept je navrhnutý jako lehká dodávka, která má nahradit nemoderní krabicové nákladní 
vozidla. I přesto že jde o velmi futuristický koncept, Isuzu jde proti trendu autonomního 
řízení a naopak vyzdvihuje zaměření konceptu na řidiče a jeho pohodlí. 

 

obr. 2-9   Isuzu FD-SI concept [19] 

Sedadlo řidiče je v interiéru umístěno centrálně a spolu s vertikálním čelním sklem tvoří 
ideální podmínky pro výborný výhled z kabiny. Na volantu se nachází displej, pomocí 
kterého může řidič sledovat dění za vozem. Po stranách karoserie se nachází „honeycomb“ 
struktura, kde prvních pár elementů tvoří prosklení a zbytek skrývá úložný prostor, který 
napříč propojuje obě strany vozidla. Technické detaily a parametry pohonu Isuzu neudává.  

 

Koncept je až příliš futuristický a je málo pravděpodobné, že by se mohl stát odrazovým 
můstkem pro budoucí sériově vyráběné modely. Proto zde tento koncept uvádím jako řešení 
příliš vzdálené od reality vůči, kterému bych se chtěl vymezit. Karoserie se vizuálně dělí 
na dvě výrazné části, které se navzájem prostorově prolínají. Detaily jako zakrytování kol, 

či grafika předních světel dotvářejí značně futuristický vzhled. Jedná se spíše o showcar 
či designérské cvičení, které ale zajímavým způsobem pracuje s propojením struktury 
obohacující boky karoserie a nekonvenčním řešením úložného prostoru. Toto řešení má však 
do jisté míry jistá omezení a pravděpodobně by se v praxi příliš neuplatnilo. [19]  
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Volkswagen Cargo UP! 

Automobilka Volkswagen představila na ženevském autosalonu v roce 2012 čtveřici 
upravených modelů UP. Jedním z nich byl i model Cargo, který je určen pro rozvoz pizzy 
nebo balíčků. Základem pro existenci tohoto konceptu je úsudek, že dovážky ve městě 
nebývají zpravidla velmi objemné. Proto přetvořili Up! v mini užitkovou dodávku, která je 
cenově dostupná, vzhledově atraktivní, prostorově úsporná a univerzální.  

 

obr. 2-10   Volkswagen Cargo Up! [20] 

Verze Cargo vychází z klasické verze uP! jak podvozkově, tak karoserií. Motor zůstal stejný 
jako u standardní varianty - tří-válcový benzínový motor o objemu 1.0 litr. Největší změny 
se ale odehrály v interiéru vozu. Tou nejvýznamnější změnou je absence sedadla 

spolujezdce. Celý vnitřní prostor je, kromě kokpitu řidiče, předělán na nákladní prostor 
s podlahou. Ten je navíc od prostoru pro řidiče oddělen příčkami a navýšil se oproti 
standardní verzi z objemu 951 l na 1400 l. Interiér je vybaven aretačními systémy pro 
přepravky, kapsami a dalšími úložnými prostory. Podvozek je zvýšený o 15 mm a celková 
hmotnost vozidla činí 929 kg, s tím že vozidle je schopné uvést až 426 kg.  

V exteriéru se příliš změn oproti standardnímu modelu neodehrálo. Jde spíše o menší 
kosmetické detaily jako například lišty, střešní ližiny a zrcátka ve stříbrné barvě. Výrazným 
prvkem je zakrytí bočních skel, které dotváří vzhled užitkového auta. Model uP! je sám 

o sobě atraktivním kompaktním super-mini vozidlem, které bylo oceněno IF award 

v kategorii product design. Základní myšlenka a celé provedení tohoto Cargo modelu je 
nosné a bylo by logické začít model vyrábět sériově. Mnohé rozvozové služby by jistě tuto 
variantu ocenily. I tak ale uvádím koncept jako řešení, vůči kterému se chci vymezit, jelikož 
nejde o řešení příliš progresivní, ale jde spíše o záležitost redesignu, či specifickou úpravu 
stávajícího modelu. [20] 
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Renault Kangoo Z.E. 

V modelové řadě Francouzské společnosti Renault již nyní najdeme poměrně velké 
množství plně elektrických modelů. Automobilka se dlouhou dobu soustředí také 
na užitková vozidla a proto ani v této kategorie nezůstává elektrifikace pozadu. Příkladem 
je i model Kangoo Z.E., který se nabízí ve dvou délkách a různých modifikací. 

 

obr. 2-11   Renault EZ-FLEX [21] 

Jedna z modifikací pracuje s vnitřním prostorem se třemi místy k sezení vpředu. Sedadlem 

řidiče a dvoumístnou lavicí s 10litrovým úložným prostorem pod sedadlem. Opěradla 

dvoumístné lavice lze sklápět nezávisle na sobě a mohou tak plnit funkci pracovního stolku 
nebo umožnit přepravu dlouhých předmětů. O pohon se stará elektromotor o výkonu pouze 
44 kW v kombinaci s baterií o kapacitě 33 kWh. Dojezd tak činní kolem 230 km na jedno 
nabití.  

 

Design dodávky není nijak progresivní. Nenese kromě masky s logem žádné charakteristické 
a originální prvky, čímž působí unifikovaně. Je tedy možné jej snadno zaměnit s jiným 
vozidlem dané kategorie. Neodlišuje se navíc ani výrazně od varianty se spalovacím 
motorem, což je podle mého názoru špatně. Tvarosloví a skladba ploch a jejich navázaní 
působí až náhodně bez výrazného estetického záměru. Toto klasické krabicovité řešení 
s unifikovaným designem zde uvádím jako jedno z řešení, vůči kterému bych se chtěl 
vymezit. [21] 
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2.2.3 Shrnutí designérské analýzy 

Užitkové vozy se stávají užitkovými, tím že mají specifickou konfiguraci vnitřního prostoru, 
kde je základem právě nákladový (užitkový) prostor, který se nachází za kabinou řidiče, 
obsluhy. Z vnějšku můžeme na první pohled identifikovat užitkové vozidlo tím, že zadní 

část vozidla (nákladní prostor) není prosklená. Logická absence oken v zadní části vozu je 
zásadním a společným znakem, který vymezuje, definuje a odlišuje užitkové vozy 
od osobních vozů. Tento znak by měl design doručovacího vozidla zahrnovat, zejména 

pokud se jedná o vozidlo koncového rozvozu, kde je žádoucí, aby bylo doručovací 
(zásobovací) vozidlo zákazníkem na první pohled identifikovatelné.  

Absence oken má pozitivní vliv na cenu automobilu a menší konstrukční a technologickou 
náročnost při výrobě. Negativním aspektem je ale velká jednolitá plocha, která není vizuálně 
atraktivní, a navíc nese určité nevýhody z hlediska tuhosti plechu. Existují různé způsoby, 
kterým se dá plocha vizuálně rozbít. V analýze si můžeme všimnout způsobů jako je 

například členění plochy pomocí plastového krytování (EZ Flex), různou barevností (VW 
I.D.) nebo prolisy (VW Et!, Nissan, QUADROBOT). Na druhou stranu je ale nutné uvažovat 
o velkých prázdných plochách jinak než u osobních automobilů. U užitkových vozidel je 
většinou plocha využita k aplikaci firemního polepu.  

Dalším výstupem, který definuje design vozidla a jeho charakter je výraz přední části vozu, 
který v automotive designu poskytuje designérovi, respektive vozidlu možnost vyjádřit 
určitou emoci nebo jejich kombinaci. U užitkového vozidla by tyto emoce neměly být 
extrémní a v žádném případě agresivní, jak je tomu většinou u sportovních automobilů. 
Jelikož vozidlo přichází do kontaktu se zákazníkem, měl by vůz vzbuzovat emoce pozitivní. 
Vozidlo by mělo působit důvěrně a bezpečně. Příkladem toho je například NURO R1, EZ 
Flex nebo VW I.D. Buzz Cargo. 

Dalšími prvky, který nyní formují trendy v designu je elektromobilita. Vozidlo by dle mého 
názoru mělo designem reflektovat svůj pohon, použití a charakter. „Čistý“ pohon se nyní 
snaží designéři vyjádřit zejména nahrazením tradiční mohutné masky chladiče čistou 
plochou, případně opatřenou vstupy pro vzduch ve formě struktury – často parametrické. 
Tento logický trend můžeme vidět téměř u každého nového elektromobilu. 
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2.3 Technická analýza 

Tato kapitola se dělí na dvě části, kde v první části se věnuji podrobněji problematice 

doručování zboží a s tím spojenými problémy současných rozvozových vozidel. V druhé 
části se pak věnuji technické stránce elektromobilů.  

2.3.1 Doručovaní zboží 

Na úvod této podkapitoly je nutné vysvětlit pojem „last mile“, který definuje důležitou část 
v logistickém řetězci. V současné době jde o často užívaný termín, jak v ekonomice, tak 

v automobilovém průmyslu.  

„Last mile delivery“ (koncové doručování zboží), kterým se práce zabývá, je definováno 

jako pohyb zboží z přepravního uzlu do cílové destinace. Jde o poslední krok v logistickém 
řetězci. Cílovou destinací je většinou osobní adresa koncového uživatele. Cílem je dostat 
tam zboží, co možná nejrychleji.  

 

obr. 2-12   Logistický řetězec 

 

Tato část logistického procesu je však nejdražší složkou a jejím hlavním problémem je 
neefektivita. Je to dáno zejména tím, že tato poslední etapa doručování zahrnuje spoustu 
zastavení spojených s vykládáním každé jednotlivé malé objednávky. Ve městech, kde je 
sice vzdálenost mezi jednotlivými výsadkami malá, je plynulost a rychlost obsluhy 
negativně ovlivněna dopravní přetížeností a zácpami.  

 

Koncové doručování zboží se ale stává čím dál důležitějším díky nárustu množství 
přepravovaných zásilek. Zákazníci také požadují poštovné zdarma a stává se pro ně 
klíčovým argumentem proč nakupovat online. Díky těmto faktům vzniká tlak na dodavatele, 
aby zefektivnili cenově náklady na doručování. Možným řešením je využití moderních 
technologií nebo například sdílené logistiky. [22] 
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2.3.2 Kategorie přepravních prostředků  

Logistický řetězec je sestaven z mnoha částí a způsobů dopravy, kdy každý z nich zahrnuje 
definované přepravní prostředky. V této práci se, jak bylo zmíněno v přechozí podkapitole, 
zabývám kategorií přepravních prostředků koncové části doručování („last mile delivery“). 
Tato část řetězce však navíc zahrnuje různé druhy a typy dopravních prostředků, jejichž 
velikost a vlastnosti se odvíjí od oblasti, kterou obsluhují nebo sortimentu, který přepravují.  

Teoreticky se dá rozdělit město na tři oblasti. Velmi úzké centrum, kde je přeprava řešena 
mikro-mobilitou. Do ní spadají koloběžky, jízdní kola, skútry, cargo tříkolky a další podobné 
prostředky. V dnešní době většinou elektrifikované. Oblast kolem centra (můžeme nazvat 
střední oblast) je obsluhována zejména malými osobními automobily (služby jako Wolt, 
Dáme Jídlo) a lehkými dodávkami. Poslední oblastí je okrajová / mimoměstská oblast, kde 
je obsluha zajištěna především velkými dodávkami do 3,5t nebo nad 3,5t - podle objemnosti 
transportních kapacit. Typy přepravních prostředků se samozřejmě v rámci oblastí 
překrývají a není pravidlem, že dodávka nad 3,5 t se nikdy neobjeví například ve střední 
oblasti, či v úzkém centru – to ovšem ale není v těchto oblastech žádoucí, pokud uvažujeme 

o městě, kde dochází k urbanizaci a které je progresivní a uvědomělé. Do budoucna lze proto 

odhadovat toto teoretické vydefinované rozdělení. 

7 

obr. 2-13   Městské zóny 
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Ze zadaní práce vyplývá zaměření na sektor vozidel ve střední oblasti města (lehké 
doručovací vozidlo), kterým se zabývám v další podkapitole detailněji i s příklady 
konkrétních služeb, společností a podniků a jejich vozového parku.  

2.3.3 Současně používané vozy 

Následující analýza, v návaznosti na předchozí podkapitoly, shrnuje příklady současně 

používaných vozů cílové skupiny. Analýza se zaměřuje také na problémy spojené 
s provozem konkrétních vozidel – zejména v oblasti přepravy zboží.  

Flotila vozů firmy Košík.cz ilustrativně reflektuje rozdělení popsané v předchozí 
podkapitole.  

 

obr. 2-14   Flotila společnosti Košík.cz [23] 

Kategorie lehkých dodávek 

Tato kategorie je specifikována jako užitková vozidla kategorie N1 s nejvyšší přípustnou 
hmotnosti do 3,5 t. Lehké dodávky jsou využívány napříč firmami zejména v oblasti 

balíkových služeb, online obchodů a zásobování.  

On-line internetový obchod Rohlík.cz využívá k přepravě zboží ve městě zejména Fiat 
Doblo a VW Caddy Maxi na zemní plyn, jejichž charakteristiku z hlediska převozu zboží 
popisují následující poznatky.  

Rohlík.cz – Poznatky z emailové komunikace s řidičem 

Za cílem získat realné vstupy do problematiky ohledně rozvozu online nákupů jsem se 
kontaktoval s řidičem Rohlíku.cz, Vladimírem Durchanem, který mi předal informace 
týkající se každodenního rozvozů, jejich nedostatků a řešení aktuálních vozidel. Rohlík.cz 
je internetová platforma pro online nákupy s rozvozem až domů. Zákazník si nakoupí přes 
internet a navolí si v jaký čas chce nákup doručit.  
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obr. 2-15   Fiat Doblo – Rohlík.cz [24], [25] 

Jejich vozidla převážejí tři typy zboží suché, chlazené a mražené. Suché zboží je převáženo 
ve střední části vozu přímo na podlaze – přístup z bočních posuvných dveří. Chlazené zboží 
se převáží v ledničce, která je vložená do zadní části vozu – přístup ze zadních křídlových 
dveří. K převozu mraženého zboží se používají polystyrénové boxy se suchým ledem. V 
Doblu lze tyto boxy umístit do klecí, které jsou nad ledničkou a přístupné ze zadních dveří. 
To v Caddy není možné, protože je box příliš vysoký (šířka 40cm, délka 65 cm, výška 25cm). 
Proto se vozí na sedadle spolujezdce nebo mezi suchým zbožím, což není příliš praktické. 
Následující poznatky a problémy byly zmíněny v emailové komunikaci: [26] 

Poznatky a problémy: 

 Denní nájezd 200-350 km 

 Podlaha členitá s výstupky s oky pro zachycení nákladu – zachytávání nečistot, 
špatně se čistí, občas se něco rozlije   

 Tašky se zbožím po podlaze klouzají – nejsou pěvně uchyceny 

 Špatné osvětlení nákladového prostoru –  ve tmě znemožněno čtení štítků na zboží. 
Světlu ve VW Caddy cloní lednička. Hodila by se například příruční lampička, či 
lepší osvětlení celého nákladového prostoru od stropu.  

 Používaná lednička je kompletně bez osvětlení – řidič používá k ověření, že bere 
správné zboží vlastní mobil, či pouliční osvětlení. 

 Chybí osvětlení/zvýraznění pro ostatní účastníky provozu, že řidič stojí u bočních 
dveří (hlavně v místech, kde není pouliční osvětlení). 

 Vratné lahve, které od zákazníků vybírají zpět jsou převáženy na podlaze 

u spolujezdce 

 Vratné basy/přepravky jsou převáženy volně v nákladovém prostoru a chybí aretace 
pro ně. Volně se pohybují po prostoru 

 V jeden den rozvoz pro 7-18 zákazníků, což představuje zboží o objemu cca. 35-90 
tašek.  

 Většinou se střídají na jednom autě dva řidiči. Na některém voze i více řidičů. 
 Sedadlo spolujezdce není nikdy využíváno. Jen při zaučování nových lidí.  
 Více řidičů se shodlo že zastavují pravou stranou ke krajnici až v 75% případů.  
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 Při zavírání dveří je nutnost položit zboží na zem, nebo zavírat dveře nohou.  

 

Zástupcem doučovacích služeb je státní podnik Česká Pošta, která využívá ve svém 
vozovém parku nepřeberné množství vozidel. Nejčastěji se setkáme s dodávkami do 3,5 
tuny. Podnik však v roce 2017 vypsal veřejnou zakázku na dodávku lehkých užitkových 
vozidel. Tu vyhrálo české zastoupení společnosti Renault a dodalo tak České Poště vozidla 
Renault Kangoo Express (obr. 2-17) a Dacia Dokker. Celkový počet dodaných vozů by měl 
být 541 kusů. Všechny vozy jsou poháněné dieselovým agregátem o výkonu 66 kW a budou 
provozovány po dobu 5 let nebo 130 000 km. [27]   

 

 

obr. 2-16   Renault Kangoo Express – Česká Pošta 

Flotilu zahrnující Fiat Fiorino, Fiat Doblo, VW Caddy Maxi vlastní start-upová společnost 
DoDo. Jde o kurýrní službu, která nabízí finální rozvoz e-commerce zásilek. Mezi partnery 
jejíchž zboží DoDo rozváží patří například KFC, Tesco, Mall.cz, Datart a další. Aktuálně 
čítá flotila okolo 300 vozů a společnost má zhruba 400 kurýrů. V rámci snahy o šetrné 
zacházení k životnímu prostředí je flotila z 95% na CNG pohon. Součástí flotily je kromě 
lehkých dodávek také Škoda Citigo, která spadá do segmentu, kterému se věnuji níže. [28], 
[29]    
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obr. 2-17   DoDo Kurýr [28], [29]    

Kategorie Super-mini automobilů 

Internetová služba Dáme Jídlo, stejně jako mnoho dalších služeb rozvážejících jídlo 
z restaurací, využívá městský super-mini automobil Škoda Citigo nebo koncernové 
sourozence značky Seat a VW. Nejčastěji se jedná o nejlevnější konfiguraci s motorem 

1.0 l s výkonem 60 koní a třídveřovou variantu.  Automobil je lákavý pro společnosti kvůli 
nízké pořizovací ceně a poměrně nízkým provozním nákladům. Není však speciálně upraven 
pro rozvážení – jde stále o osobní automobil a z toho plynou mnohé problémy.  

 

obr. 2-18   Škoda Citigo využívaná službou Dáme Jídlo [30] 



 

35 

Pádím.cz – Poznatky z rozhovoru 

Za cílem získat reálné vstupy do problematiky jsem se sešel se zakladatelem Pádím.cz, 
Radkem Kučerou, který mi předal informace týkající se každodenního rozvozů a jejich 
nedostatků. Pádím.cz je internetová platforma fungující podobně jako Dáme Jídlo. Zákazník 
si objedná jídlo z některé ze spolupracujících restaurací – řidič objednávku přijede 
do restaurace vyzvednout a ve vlastních polystyrenových boxech ji převáží k zákazníkovi. 
Trasu si optimalizuje tak, aby využil efektivně svoji kapacitu a aktuální polohu vůči hotové 
objednávce připravené k vyzvednutí. [31] 

 

 

obr. 2-19   Seat Mii služby Padím.cz – problémy 

Poznatky a problémy:  

 Denní nájezd – 180 až 280 km 

 5-12 objednávek najednou (v jednom boxu více objednávek) 
 Zbytečně dlouhé dveře – při otevření zabírají do boku příliš místa 

 Neuspořádaný přepravní prostor – chybí jakýkoliv systém či přihrádky 

 Chybí nosič/prostor na přepravu lahví  
 Boxy nejsou aretovány – tekutiny se při pohybu občas vylijí 
 Při manipulaci s boxy v kufru dochází k zašpinění kalhot od nárazníku 

 Zadní sedáky jsou sklopené a neslouží svému účelu – navíc nejsou v rovině 

 Nešikovné upevnění mobilu v autě u řadící páky. Při umístění na skle – horší výhled 
+ riskování pokuty 

 Telefon je napojen na reproduktory rádia. Při předávání zboží zůstává v autě. Může 
nastat problém při kontaktu se zákazníkem mimo auto. Používání Handsfree celý den 
není příliš pohodlné a bolí z něj uši.  

 Málo USB portů – je potřeba na kameru, mobil a případné vyhřívání boxů 

 Víko kufru je háklivé na opotřebení (cca. 150 otevření a zavření denně) – byla nutná 

výměna některých funkčních částí v poměrně krátkém časovém intervalu  
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2.3.4 Srovnání technických údajů vozidel cílové kategorie 

První tabulka porovnává hodnoty současně prodávaných sériově vyráběných užitkových 
elektromobilů. Jde o hodnoty související s elektrickým pohonem, které by měly být 
směrodatné pro volbu baterie pro vlastní návrh vozidla s ohledem na požadovaný dojezd 

rozvážkových vozidel. Druhá tabulka pak porovnává současně používané rozvážkové vozy 
v rozměrových hodnotách délky a objemu nákladního prostoru. 

 

Vozidlo Výkon 
(kW) 

Kapacit
a baterie 
(kWh) 

Dojezd 
(km) 

Hmotnost 
(kg) 

VW e-load uP! 60 16,7 95 1164 

Reanult Kangoo Z.E. 44 33 230 1430 

Nissan e-NV200 80 40 190 1689 

Peugeot Partner Electric 49 22,5 110 1579 

tab. 2-1 Srovnání parametrů užitkových elektromobilů [32], [33], [34], [35], [36] 

 

Vozidlo Objem 
nákladního 
prostoru (m3) 

Délka 
(mm) 

VW e-load uP! 1,4 3600 

Peugeot Partner Electric 2,4 4380 

Fiat Fiorino 2,5 3957 

Fiat Doblo Cargo 3,4 4406 

Reanult Kangoo Z.E. Express 3,5 4282 

VW Caddy Maxi 3,88 4878 

Nissan e-NV200 4,2 4560 

tab. 2-2 Srovnání rozměrových hodnot užitkových vozidel [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], 
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2.3.5 Proces doručování zboží – mapa uživatelské cesty 

Pro ještě lepší pochopení problematiky spojené s celým procesem doručování zboží byla 
vytvořena mapa sledující cestu uživatele od prvního nákladu zboží ve skladě až po předání 
zboží zákazníkovi. U každého bodu cesty jsem shrnul otázky, které podněcují k zamyšlení a 

případnému zlepšení či invenci.  

 

obr. 2-20   Customer Journey – mapa uživatelské cesty 

Náklad 

• Je výška nakládaní ergonomická? 

• Podle čeho se zboží roztřídí? 

• Jak se zboží zajistí proti volnému pohybu 

Nástup a Plán cesty 

• Jakým způsobem se otevírají dveře? A je tento způsob vhodný vzhledem 
k uživatelskému komfortu a místu okolo vozidla? 

• Musí si řidič přenastavit sedadlo po kolegovi? 

• Má si kde řidič odložit osobní věci (taška, batoh)? 

• Kolikrát se bude řidič vracet do výchozího místa (sklad, prodejna)? 

Jízda 

• Je z vozidla dobrý výhled? 
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• Je na navigační systém dobře vidět a je lehce přístupný? 

• Jakým způsobem probíhá kontakt se zákazníkem, pokud se k němu řidič blíží 
• Je využito někdy sedadlo spolujezdce? 

Cílová lokace 

• Jak dojde k upozornění ostatních, že vozidlo stojí na vozovce? 

• Musí řidič nutně vystoupit do vozovky? A je to bezpečné? 

• Co si řidič musí brát s sebou? 

• Musí řidič obcházet vozidlo kolem dokola při přecházení k nákladovému prostoru? 

• Mají vliv povětrností podmínky na komfort při vystupování? 

Vyložení zboží 

• Jak řidič pozná, které zboží má vyložit? 

• Má řidič pohodlný přístup k veškerému zboží? 

• Je ve tmě nákladový prostor dostatečně osvětlen? 

• Musí řidič obcházet vozidlo kolem dokola? 

• Mají vliv povětrností podmínky na komfort při obsluze nákladové prostoru? 

• Jak řidič zavře dveře od nákladové prostoru, když má řidič plné ruce? 

Předání zboží 

• Zůstává vozidlo odemčené? 

• Bere si s sebou řidič tablet/telefon? 

• Jak dlouho zůstává vozidlo stát na vozovce? 

Návrat k vozidlu 

• Nese řidič něco zpět do vozidla (prázdná basa s lahvemi?) 
• Je kde uložit případnou věc? 

• Potřebuje řidič jít znova do nákladového prostoru? 
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2.3.6 Typy elektromobilů 

V současné době existují čtyři druhy elektromobilů dělené na základě zdroje energie, který 
využívají. – Plně elektrické (Battery Electric Vehicle), hybrid (Hybrid Electric Vehicle), 
plug-in hybrid (Plug-in Hybdrid Electric Vehicle), s palivovými články (Fuel Cell Eletric 
Vehicle). Škoda Auto plánuje pro rok 2025, aby bylo 10 modelů elektrifikovaných - z toho 
6 čistě elektrických. Automobilka vkládá do vývoje těchto vozů a souvisejících technologií 
velké množství prostředků. Podle Bernharda Maiera, předsedy představenstva ŠKODA 
AUTO, chce automobilka investovat do roku 2022 dvě miliardy korun do e-mobility a s tím 

souvisejících nových služeb. Jedná se největší investiční program v historii značky. [41]   

 

Battery Electric Vehicle (BEV) 

BEV (také zvané EV) jsou plně elektrická vozidla bez spalovacího motoru. Tyto vozidla 

uchovávají elektrickou energii ve vysoko-kapacitních bateriích přímo na palubě. Tyto 
baterie jsou dobíjecí a jsou hlavním zdrojem energie pro jeden nebo více elektromotorů  a 

elektroniku ve voze.  Energie se do baterií dodává z externího zdroje – BEV elektromobil je 

možné dobíjet v dobíjecích stanicích nebo doma ze zásuvky.   

Dojezd BEV elektromobilů se dnes pohybuje kolem 300 km. Výhodou BEV oproti 
hybridním vozidlům je technologicky jednodušší konstrukce pohonného ústrojí a z toho 
vyplývající jednodušší servisovatelnost a údržba. Další výhodou jsou i vyšší dotace od státu 
na pořízení čistě elektrického vozu. [42]   

 

obr. 2-21   Battery Electric Vehicle – schéma [42] 
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2.3.7 Možnosti hnacího ústrojí elektromobilů  

Konvenční typ 

Jde o typické rozložení, kde je pouze namísto motoru spalovacího, motor elektrický. Ten je 

spojený s převodovkou (u elektromobilů v drtivé většině jednostupňovou) a výkon je na kola 
přenášen přes diferenciál. Tato konfigurace nemění základní strukturu hnacího ústrojí 
typického pro vozidla se spalovacím motorem. Poháněná může být jak přední, tak zadní 

náprava. Na obrázku je znázorněn zadní pohon. [44] 

Díky kompaktním rozměrům motoru, může být jednotka umístěna také přímo nad hnací 
nápravou, Předchází se tím přenosovým ztrátám. V případě pohonu všech čtyř kol mohou 
být dva motory umístěny na každé nápravě zvlášť. Tento typ je nejčastěji používán 

v dnešních elektromobilech.  

 

obr. 2-22   Schéma hnacího ústrojí – konvenční typ 

Kaskádový typ 

Předchozí typ může být zjednodušen na bez-diferenciálový typ pokud odstraníme 
diferenciál, převodovku a dva motory umístíme k nápravě, kde každý je propojen s kolem 

pomocí poloosy a plní tak zároveň funkci diferenciálu. Tento typ je také označován jako 
„Direct drive“, jelikož jde o přímý pohon bez převádějících členů. [44] 

 

obr. 2-23   Schéma hnacího ústrojí – kaskádový typ 
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Typ s motory v kolech a redukčními převody 

Jde spíše o netradiční řešení, kde dva motory jsou montovány ke straně kola s redukčními 
převody, které přenášejí pohon na kola. [44] 

 

obr. 2-24   Schéma hnacího ústrojí – typ s motory v kolech a redukčními převody 

Typ s motory integrovaných v kolech (Direct drive) 

Jde o další typ s přímým pohonem, který se ve automobilové sféře pohybuje spíše stále jako 
technologický koncept.  Motory jsou integrovány přímo v kolech a k rotaci kol dochází 
bez dalších převodových členů. Motory mohou být umístěny ve všech čtyřech kolech. V tom 

případě je možné využít elektronické řízení pomocí ovládání každého motoru, respektive 
kola, zvlášť. [44] 

 

obr. 2-25   Schéma hnacího ústrojí – typ s motory integrovaných v kolech 

2.3.8 Schéma dílčích komponentů elektromobilu BEV 

Na obrázku (obr. 2-30) je zobrazeno rozložení základních vnitřních komponentů na reálném 

voze - elektromobilu Volkswagen e-Up! 
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obr. 2-26   Schéma elektromobilu [45 - upraveno] 

1 – Elektromotor s převodovkou  

2 – Výkonová elektronika 

3 – Trakční baterie 

4 – Dobíjecí kabely DC 

5 – Dobíjecí zásuvka CSS (kombinovaná) 

6 – Vstup DC pro rychlo-dobíjení 

7 – Dobíjecí kabely AC 
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2.3.9 Elektromotor a převodovka 

Obecně se elektromotory vyznačují oproti spalovacím motorům kroutícím momentem 
dostupným již od nulových otáček a také vyšším spektrem otáček, čímž odpadá nutnost více-

stupňové převodovky. Většina elektromobilů, zejména městských, si vystačí s jedno-

rychlostní převodovkou. Dvoustupňovou převodovku můžeme najít u supersportovních 
vozidel, kde rozsah otáček nestačí na dosažení maximální rychlosti. Výhodou oproti 
spalovacímu motoru jsou také menší rozměry celého ústrojí a mnohem vyšší účinnost.  

 

obr. 2-27   Schéma elektromotoru VW e-Up! [47 - upraveno] 

Základní rozdělení elektromotorů použitých v elektromobilech je podle proudu, se kterým 
pracují. Dělí se na střídavé a stejnosměrné.  

Dále se dělí podle konstrukce na: 

Střídavé motory (AC) 

• Asynchronní Indukční  
• Synchronní s permanentním magnetem (PMSM) 
• Reluktanční motor (synchronní) 
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Mezi výrobci elektromobilů převažuje používání AC motorů před DC motory kvůli jejich 
nezanedbatelným výhodám. AC motory jsou pomocí inverterů schopny rekuperovat brzdnou 
energii, jelikož mohou fungovat jako generátor. U některých DC systémů je to možné také, 

ale je to technicky a ekonomicky více náročné. To stejné platí o zpětném chodu, kdy u AC 
motoru postačuje přehodit sekvenci dvou fází. Výhodou je také absence kartáčů a fakt, že 
v motoru je pouze jediná pohyblivá část, díky čemuž disponují tichým chodem. [48] 

Pernament Magnet Synchronous Motor má rotor s permanentním magnetem a vinutím 

na statoru. Tento typ motoru je konstruován tak, aby byly výkonné a zároveň měli nízkou 
hmotnost a moment setrvačnosti. Další výhodou je možnost generovat točivý moment již 
od nulých otáček, vysoká účinnost a vyšší hustota výkonu oproti indukčnímu motoru. 
Tento motor však vyžaduje specifický, relativně složitý systém řízení pro dosažení 
optimálních hodnot při nízkých otáčkách a změny rychlosti pomocí změny frekvence. Proto 
je dražší než indukční motor, který je obecně považován za cenově dostupnou, 
bezúdržbovou a spolehlivou variantu, díky jeho jednodušší konstrukci.  Reluktanční motor 

je díky jednoduché konstrukci také cenově dostupný a je pravděpodobně nejrobustnějším 
elektromotorem. Nenabízí však vysoký kroutící moment a proto není v elektromobilech 
příliš často používaný. [49] 

Stejnosměrné motory (DC) 

• Bezkartáčový (BLDC) 
• Kartáčový DC 

Tyto motory se díky možnosti běžet na stejnosměrný proud stávají atraktivními pro 
nízkonákladové aplikace. Kartáčové motory nicméně trpí některými neduhy jako je 

generování tepla na styku komutátoru a kartáčů, mechanické opotřebení kartáčů a 

elektromagnetické rušení. Kvůli těmto nevýhodám se nevyužívají jako trakční elektromotor. 
Díky nízké ceně je ale běžné jejich použití v aplikacích jako je například pohon pro stahování 
oken. [48] 

U Bezkartáčového motoru, jak tomu název napovídá, nenalezneme kartáče ale 
elektronicky řízený komutátor, který zvyšuje účinnost motoru a jeho spolehlivost eliminací 
zdroje výkonových a třecích ztrát. Tyto motory mají značné výhody oproti indukčním 
motorům a kartáčovým DC motorům jako je vyšší rozsah rychlosti/otáček, tichý chod, vyšší 

dynamická odezva a lepší momentová křivka. Taktéž poměr mezi velikostí motoru a 
podaným kroutícím momentem je vyšší. Díky těmto vlastnostem je výbornou volbou 
pro elektromobily, kde se vyžaduje kompaktnost ústrojí a zároveň vysoký výkon. I když jsou 
tyto motory relativně konstrukčně jednoduché, potřebují sofistikovanou řídící elektroniku. 
[48], [49] 
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2.3.10 Výkonová elektronika 

Výkonová elektronika je zodpovědná za směrování a převádění elektrického výkonu 
v systému. Součásti výkonové elektroniky BEV elektromobilu jsou následující: 

„Inverter“ 

Toto zařízení převádí stejnosměrný proud (DC) z baterie na střídavý proud (AC). Je složen 

z transformátoru složeného ze dvou vinutí. Do prvního vinutí jde stejnosměrný proud, kde 

je pomocí elektrických spínačů (sada polovodičových tranzistorů) směr toku pravidelně 
překlápěn. Díky tomu je vytvářen střídavý proud v sekundárním vinutí. Tento střídavý proud 
je například využitý jako zdroj energie trakčního elektromotoru. Inverterem je možné měnit 
rychlost nebo točivý moment elektromotoru změnou frekvence a amplitudy. [50]  

„Converter“ 

Toto zařízení se dá nazvat jako měnič napětí. Jsou dva druhů měničů. Step-up converter, 
který zvyšuje napětí a step-down converter, který analogicky snižuje napětí. Jednou z funkcí 
je například převod napětí pro 12 V systém, který slouží k pohonu pomocných zařízení. [50] 
[51] 

 

Converter/Inverter Unit je společná jednotka, která obsahuje jak converter tak inverter. 
Spolu s vestavěným regulátorem nabíjení například dodává tato jednotka stejnosměrný 
proud zpět do baterie při brzdné rekuperaci. [50] 

 

Kvůli transformátorům a polovodičům, které jsou součástí tohoto zařízení, produkuje 

jednotka ohromné množství nežádoucího tepla. Z tohoto důvodu vyžaduje tato jednotka svůj 
samostatný systém chlazení. Zajímavou novinkou je švédský startup Ascatron, který vyvinul 
tranzistory obsahující Karbid Křemíku. Ty by měly teoreticky snížit ztráty energie až o 90% 
a redukovat také vyzařující teplo. [50] [51] 

2.3.11 Trakční Baterie 

Další nezbytnou součástí pohonného systému elektromobilu je trakční baterie, ve které je 
uchována elektrická energie potřebná pro provoz celého stroje. Trakční baterie se sestavuje 
z bateriových článků (cells) které jsou seskupeny v moduly. Ty jsou propojeny a uloženy 
na bateriovou vanu. Tyto vnitřní komponenty jsou zakryty víkem, což vytváří z baterie 

kompaktní celek, který je v drtivé většině případů umístěn v podlaze vozu mezi nápravami. 
Baterie je tedy v případě BEV elektromobilů nejrozměrnějším a nejtěžším dílem 
v pohonném ústrojí. [52] 
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obr. 2-28   Trakční baterie v řezu [47] 

Existuje mnoho typů baterií dělených podle chemického média ve kterém uchovávají 
elektrickou energii. Tyto typy lze následně hodnotit podle parametrů jako je kapacita, 
životnost, váha, rychlost dobíjení a provozní teplota. Mezi některé typy patří například  
Ni-Mh, Ni-Cd nebo zastaralé Lead-Acid baterie s obsahem olova. Nejpoužívanějším typem 
baterií v elektromobilech je ale Li-ion baterie.  

Průmysl se zaměřuje zejména na vývoj baterií s největší možnou hustotou energie a 
životností. Automobilka Tesla například používá ve svém Modelu 3 články 2170 s hustotou 
300 Wh/kg. To je například oproti předchozímu typu až 20% nárust.  

Nově se začíná experimentovat s materiály anody Li-ion baterií. Běžné typy Li-ion baterií 

mají dnes anody tvořené zejména grafitem. Silikon výborně drží potenciál, jelikož umí 
až 25x lépe navázat vazbu s elektrony Lithia než Grafit. Jeho nevýhodou je však, že 
při navázaní elektronů Lithia zvětšuje svůj objem. Při opakovaném zvětšování a zmenšování 
dochází k praskání a to vede k degradaci baterie. Proto výrobci využívají Silikon v anodách 
jen v obsahu do 5%.  

Nicméně díky startupům jako Enevate, Enovix, Sila Nanotechnologies je možné obsah 
silikonu zvyšovat a už nyní se testují baterie s anodami s dominantním silikonem, které mají 

větší hustotu energie, až 8x rychlejší čas dobíjení a zvýšenou bezpečnost. [53] 
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Innolith baterie 

Švýcarský start-up Innolith vyvinul nové baterie s hustotou energie až 1000 Wh/kg. 
Společnost uvádí, že použila jiný typ použila speciální anorganický elektrolyt, díky němuž 
dosáhla tak vysoké hustoty energie. Další výhodu je, že tento elektrolyt by měl být 

bezpečnější než stávající Li-ion baterie co se týká vzplanutí. Tato nová technologie také 
výrazně zvedla životnost baterie a počet cyklů. Projekt je stále ve vývoji v laboratoři 
v Německu a pravděpodobně bude trvat 3 až 5 let než se baterie dostanou do produkce. [54] 

2.3.12 Dobíjení 

Dobíjecí stanice 

Dobíjení elektromobilu je jednoduchý proces, kdy se vozidlo připojí k nabíjecí stanici, která 

je zapojena do elektrické sítě. Nabíjecí stanice vždy spadají do jedné ze tři kategorií: Level 
1, Level 2 a DC rychlonabíjecí stanice. 

Ty se vzájemně liší podle napětí a tím pádem i rychlostí za jakou dobu jsou schopny baterie 
dobít. První dvě kategorie lze použít i doma, kde u první úrovně stačí připojit nabíječku 
do klasické zásuvky. U druhé úrovně je zapotřebí složitější instalace profesionálním 

elektrikářem.  

DC rychlonabíjecí stanice jsou využívané pouze v industriálních a komerčních sférách. Jde 
o vysoce sofistikované zařízení, které je schopné dobít vozidlo energií k ujetí dalších 100 – 

160 km i za 20 minut. Ne všechny elektromobily jsou však tímto typem dobíjení vybaveny. 
[55] 

Výměnné baterie 

Výměnná baterie je alternativou ke klasickému dobíjení z nabíjecí stanice. Výhodou je 
extrémně rychlé dobití vozu formou výměny vybité baterie za novou plně nabitou baterii 
pouze během dvou minut – a to bez nutnosti lidské obsluhy. K tomu dochází na plošině, na 

kterou se vozidlo přistaví. Zpod vozidla se vybitá baterie vyjme a pomocí dopravníkového 
systému se dopraví nová nabitá baterie, která se pomocí elektromotorů vyzdvihne do 
patřičné pozice, zamknou se zámky a vozidlo může pokračovat dále v jízdě. Původní baterie 

se pak dobije ve stanici během dvou hodin.  

V České republice za tímto systémem stojí společnost BattSwap. Podle jejich slov 

předpokládá společnost, že jejich systém bude obvykle umístěn v logistických centrech 
rozvážkových firem, kam si vozidla jezdí každé dvě hodiny pro náklad – a tedy i k výměně 
baterie. Společnost už nyní spolupracuje s online e-shopem Rohlík.cz, který už v minulosti 

provoz elektromobilů zkoušel. Vždy ale narazil na problém s dojezdem a dlouhé prostoje 
při dobíjení. Proto nyní vidí v rychlém systému výměny baterií BattSwap smysl. [56], [57] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Tato kapitola diplomové práce shrnuje poznatky získané během rešerše současného stavu 

poznání. Jelikož je téma lehkého doručovacího vozidla tématem komplexním  
a vícerozměrným, nelze problém řešit pouze metodou redesignu, ale je potřeba zvážit 
všechny vstupní faktory a na problematiku užitkových vozidel se podívat komplexněji.  

Jeden rozměr je využití vozidla a jeho vlastnosti. Vlastnosti ergonomické, technologické, 

konstrukční a schopnost efektivně využívat potenciál automobilu.  

Druhým rozměrem je samozřejmě také samotný design vozu, který je významným 
marketingovým prvkem a je úzce spjatý s vlastnostmi vozidla. To jak samotné vozidlo a jeho 
design působí na okolí je v podstatě dílčí substancí toho, jak město působí jako celek.  

Další rozměr je globální - to znamená, že se práce zabývá udržitelným rozvojem měst, 
dopravy a byznysového sektoru.  Ve městech je nyní problémem zahlcení infrastruktury  
a ulic, které nejsou schopny pojmout přibývají množství automobilů. S tím souvisejí 
problémy se skleníkovým efektem, které spalovací motory ve městech vytvářejí. Obecně se 

stále zvyšuje prosperita a nákupní síla, rozvíjí se rozvozové služby a platformy. Například 
u společnosti Dáme Jídlo v roce 2018 vzrostl počet objednávek meziročně o 40 procent. 
[62]. 

Z těchto faktů plyne požadavek na cenově efektivní a ekologický rozvoz zboží do městských 
infrastruktur, kterému jde naproti rozvoj elektromobility. Konvenční automobily je možné 

v rámci městské užitkové infrastruktury v horizontu deseti až patnácti let považovat za 

nevyhovující.  

Tato situace otevírá možnost pojmout inovativním způsobem doručovací vozidlo 
budoucnosti, které bude v souladu s udržitelnou dopravou.  
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3.2 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z rešerše 

Současně používané vozy nejsou z pohledu efektivní přepravy zboží ideální. Řidič / uživatel 
není v konceptu těchto vozidel primárním středem zájmu, z čehož plynou různé 
ergonomické nedostatky. Vozy obsluze často, svým nedomyšleným řešením přepravního 
prostoru a kokpitu, práci komplikují místo toho, aby ji ulehčovaly. Je to dáno zejména tím, 

že vozidla jsou univerzální dodávky s velkým úložným prostorem, který ale nereflektuje 
charakter služeb a sortimentu. Chybí úložný systém, aretace zboží a systematické uložení 
zboží v pozicích. Vozidla tedy nejsou specializovaná na jejich aplikaci a v tom vidím 

největší zdroj problémů. Velký problém vidím také ve způsobu jakým probíhá vykládání 
zboží, kdy řidič musí vystoupit směrem do vozovky, což může být často i nebezpečné, 
poté obejde vozidlo, aby se dostal k nákladovému prostor a tedy i ke zboží které chce vyložit. 
Po ergonomické stránce naráží na spoustu nedostatků, jako je například i odložení zboží 
na zem za účelem zavřít dveře, pokud to řidič nechce učinit nohou a další.    

U služeb rozvážející jídlo je zvykem rozvážet zboží super-mini automobily, které jsou ovšem 

automobily osobními. Zde je situace vůbec nejhorší. Sklopené zadní sedáky, nevyužité místo 
spolujezdce, interiér neuzpůsobený potřebám řidiče rozvozové služby stejně jako přepravní 
prostor, který v žádném případě není určený pro přepravu zboží.  

Po stránce designu, přesněji stylingu nelze jasně definovat, který ze zástupců jde správným 
směrem a který je špatný. Design je velice subjektivní, obzvlášť v automotive designu. 
Jediným objektivním hlediskem je, zda vozidlo svým vzhledem odpovídá své funkci 
a určení. Pokud má být design dobrý, forma by měla být v souladu s funkcí a následovat ji. 
Správně by vozidlo mělo designem reflektovat také typ pohonu a celkový charakter vozidla.  

3.3 Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je, ve spolupráci se Škoda Auto, návrh a design konceptu 

lehkého doručovacího vozidla na plně elektrický pohon. Vozidlo je určeno pro „last mile 
delivery“ (koncový rozvoz zboží) a je dimenzováno do střední oblasti města a centra – z toho 
tedy vyplývají výsledné kompaktní rozměry odpovídající segmentu lehkých dodávek.  

Jelikož jde o vozidlo koncové části logistického řetězce, je nutné respektovat veškeré 
požadavky spojené s touto částí řetězce. Z předchozí technické a designérské analýzy 
vyplývají následující cíle:  

• Variabilita nástavby napříč službami a jejich sortimentu a tedy přizpůsobení vozidla 
jeho aplikaci a povaze služby 

• Optimalizace přepravního prostoru. Zejména vytvoření úložného systému 

• Progresivní řešení exteriéru a celé koncepce vozidla 
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• Design exteriéru, který bude v souladu s urbanistickým prostředím 

• Design vozidla respektující elektrický pohon a jeho určení 

Přínosem by mělo být efektivní využití potenciálu užitkového vozidla současně s ulehčením 
práce řidiči a zajištění jeho bezpečnosti. Přidanou hodnotou by poté mělo být  

• Bezpečný a efektivní proces vykládání zboží 
• Pořadač zboží mapující pozice každého zboží s možností připravit zboží k výdeji 

3.4 Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou firmy a společnosti provozující doručovací a zásobovací služby, 

jejichž zboží nedosahuje velkých rozměrů nebo obrovských počtů a oblast jejich rozvozu je 
město, popřípadě příměstské oblasti. Příkladem mohou být služby rozvážející online nákupy 
(Rohlík.cz, Košík.cz), Kurýrní služby (Messenger, DoDo) a také Poštovní – část služby, 
která obsluhuje městské části a menší objednávky. Dále pak doručovací služby 
internetových obchodů (Alza.cz), Služby rozvážející jídlo (Dáme Jídlo, Wolt) a také ostatní 

skupiny u kterých by modifikovatelnost úložných modulů mohla přinést nové možnosti 
rozvozu (BezObalu.cz, Ferona). 

3.5 Základní parametry a legislativní omezení 

Vozidlo bude podle vyhlášky č. 341/2014 (Kategorie silničních a zvláštních vozidel) spadat 
do kategorie N, která je definována jako motorová vozidla konstruovaná a vyrobená 

především pro dopravu nákladů. Konkrétně bude vozidlo spadat do podkategorie N1 - 

vozidla kategorie N s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny. Vozidlo bude 
jednomístné a plně na elektrický pohon. Trakční elektromotor by měl dosahovat 80 kW a 

bude spojený s 1-stupňovou převodovkou. [61] 

3.6 Použité výrobní technologie, možný trh a cena 

Je přepokládaná sériová výroba s využitím stávajících technologií při výrobě karoserie jako 
je lisování ocelových plechů za studena a tepla. Dále pak odporové bodové a laserové 

svařování, nýtování nebo lepení. Počet vyrobených vozidel by se mohl pohybovat 
do 100 000 ks ročně. Volkswagen užitkové vozy například v roce 2017 vyrobil 
164 668 vozidel modelové řady Caddy. [58] 
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Vozidlo je určeno pro rok 2030, je tedy obtížné přesně stanovit cenu. Můžeme ale vycházet 
z ceny aktuálních užitkových vozidel. Cena Renaultu Kangoo Z.E. začíná na 704 900 Kč. 
Obdobná elektro-dodávka Peugeot Partner electric se prodávala v době uvedení (2014) za 
694 000 – 724 000 kč. Dražší dodávkou lehce většího sektoru je Nissan e-NV200, která má 
cenovku 1 012 770 Kč. [59], [37], [60] 

Nejdražší složkou elektromobilů je baterie. Cena Li-ion baterií přitom klesla od roku 2010 

o 80% a jak je vidět na grafu předpokládá se další pokles ceny. S celkovým neustálým 
vývojem technologií v oblasti elektromobility lze předpokládat že ceny BEV vozidel budou 
stále klesat. Vlastní návrh ovšem bude využívat technologicky komplexnější úložný prostor, 
kterými výše uvedené dodávky nedisponují a lze tedy předpokládat navýšení ceny v této 

oblasti. Cena vozidla by se tedy mohla pohybovat po zvážení všech faktorů mezi 700 000 – 

1 000 000 kč v závislosti na stupni výbavy a volbě modulů.  

 

obr. 3-1   Vývoj ceny baterií [53] 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

Design doručovací automobilu sebou nese řadu technickým a funkčních aspektů, které 
vstupují do designérského procesu hned v rané fázi. Podobně jako například u hyper-
sportovních automobilů, kde je tvar a celková koncepce řízena aerodynamikou a nejlepšími 
jízdními vlastnostmi, u dodávkového automobilu je tvar a koncepce řízena zejména funkcí 
a nejlepší možnou užitnou hodnotou. U těchto vozidel není primární co nejvyšší estetická 
kvalita v oblasti proporcí a emotivního tvarosloví narozdíl od luxusních osobních 
automobilů. 

Tato kapitola se zabývá spíše celkovým konceptem, které je zásadní pro úspěšné řešení 
tohoto tématu. Tvorba návrhů a myšlenkových pochodů v této fázi variantních studií zabrala 

značnou část v celém procesu – nicméně jedná se právě o velmi zásadní a důležitou část.    

Při návrhu celé architektury vozidla téměř od základu je nezbytné stanovit si základní body, 

na kterých lze stavět a logicky od nich odvozovat další prvky architektury. Tyto základní 

body zůstanou neměnné a nebudou se žádným způsobem iterovat. V opačném případě by se 

proces mohl stát velmi zdlouhavým a frustrujícím kvůli nekonečným možnostem všech 
variací. V prvotní fázi byly stanoveny tyto základní body: 

• 4 kolový podvozek  

• Kola uvnitř karoserie 

• Vozidlo bude ovládáno řidičem (autonomní řízení jen na úrovní 3 nebo 4) 
• Vozidlo bude jednomístné 

• Elektrický pohon 

4.1 Variabilita 

Jedním z prvků designu tohoto vozidla by měla být variabilita napříč různými druhy 
doručovacích a zásobovacích služeb. Je více možností, jak toho lze docílit. Buď bude kabina 
spolu s podvozkem jedna univerzální jednotka, u které se budou měnit nástavby pro různé 
typy sortimentu nebo by druhým přístupem mohla být „skateboardová“ platforma s využitím 
modulárních nástaveb i s kabinou. Další variantou je „unibody“ karoserie, kde se budou 

měnit pouze vnitřní přepravní moduly. První a druhý přístup by pravděpodobně potřeboval 
asistenci dalšího stroje při výměně nástaveb a celkově složitější konstrukční řešení, 
vzhledem k rozměrné nástavbě. Reálnější variantou se jeví použítí unibody karoserie 
s moduly uvnitř, kterou se zabývají následující variantní studie. Ty pracují s menšími 

moduly v počtu 3 a 4, čímž je zajištěna ještě lepší variabilita skrze různé kombinace modulů. 



 

53 

4.2 Varianty systému pořadače 

Na základě vlastní analýzy v podobě mapy uživatelské cesty byl vymyšlen způsob obsluhy 
přepravního prostoru, kde se pohybem nebo přemístěním jednotlivých variabilních modulů 
připraví konkrétní vykládané zboží. To je umístěné v konkrétním modulu a přemístí se spolu 
s modulem na pravou stranu, na kterou řidič vystoupí – vystupuje tedy bezpečně na chodník, 

a ne do vozovky, což může být nebezpečné. Zároveň nemusí obcházet celé vozidlo kolem 
dokola, aby si otevřel přepravní prostor, který je navíc neuspořádaný a uživatelsky 
nepřívětivý (viz mapa uživatelské cesty). Níže je schematicky naznačeno řešení pořadače a 
pohyb zvoleného modulu (červená), obsahující požadovanou objednávku určenou k výdeji, 
směrem 

k „výdejnímu místu“ vyznačeného žlutou oblastí. První dvě varianty využívají lineární 
pořadač a druhá polovina variant využívá rotační (revolverový) systém.  

 

obr. 4-1   Schéma pohybu modulu obou systémů pořadače 

Varianta 1 

První varianta využívá pořadač, který přemisťuje moduly lineárně. Od toho se tak odvíjí 
i celkové tvarosloví automobilu. Na pravé straně vozidla jsou dvě společná křídla dveří jak 
pro kabinu řidiče, tak i pro úložný prostor připraveného modulu.  
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Výhodou je tvarová jednoduchost a prostorová efektivnost samotného modulu. Nevýhodou 
je však to, že vnitřní prostor vozidla není využitý na maximum, kvůli volnému místu 

potřebného k přemístění modulů. Zároveň je i tento systém pořadače příliš složitý 

a pro otevíraní dveří tímto způsobem by potřeboval mechanismus velmi objemný A-sloupek.  

 

 

obr. 4-2   Variantní studie 1 – celkový pohled (nahoře) a funkční řešení (dole) 
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Varianta 2 

Druhá varianta je derivátem první varianty. Také využívá lineární posuvný systém modulů. 
Tato varianta však přináší navíc zvýšenou střechu, díky které je možné uvnitř vozidla stát. 
Tím se otevírá možnost pro pohodlný přístup do úložného modulu i z kabiny řidiče, a také 

pohodlnější vystupování z vozidla. Nevýhodou je však vyšší kontura vozidla, která působí 
velice hmotně. Zvýšená střecha ale dodává vozidlu charakteristický vzhled a je prvkem, 

který na první pohled odliší vůz od konkurence. Velkou výhodou je také ochrana 
před povětrnostními vlivy při obsluze nákladového prostoru. 

 

 

obr. 4-3   Variantní studie 2 - celkový pohled (nahoře) a funkční řešení (dole) 
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Varianta 3 

Třetí varianta využívá válcový pořadač s rotačním pohybem. Válec je rozdělen na čtvrtiny 

a příslušná čtvrtina (modul) se vždy natočí na pravou stranu vozidla k výdejnímu místu. 
Jednou z výhod je osobitý charakter tvarování, které v zádní části striktně kopíruje válcovitý 
pořadač uvnitř vozu. Systém otevírání dveří je stejný jako u první varianty s rozdílem, že 
spodní křídlo je kratší a zasouvá se do podlahy. Obě varianty by měly automatizovaný 
systém otevíraní dveří. Další výhodou rotačního systému je jednodušší mechanismus pro 
pohyb modulů než u lineárního systému varianty 1 a 2. Nevýhoda nevyužitého prostoru 
(hluchých míst) ale zůstává stejně jako u první varianty. Nicméně je zde možnost využít 
prostor jiným způsobem, jelikož není nutné zachovat tento prostor volný pro přemisťování 
modulů. Další nevýhodou této varianty je horší přístup k modulu z pravé strany, jelikož je 

díky geometrické konfiguraci válce více zapuštěný v karoserii. 

 

 

 

obr. 4-4   Variantní studie 3 - celkový pohled (nahoře) a funkční řešení (dole) 
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Varianta 4 

Čtvrtá studie tvarově vychází z třetí koncepční varianty. U této varianty je však systém 

otevírání řešen roletou, která se zasouvá do zadní části vozu. Výhodou rolety je její možnost 
víceúrovňového otevření při zachování společných dveří pro úložný prostor a kabinu řidiče. 
Nevýhodou rolety je konstrukční řešení kolejnic, která nutí k čistě rovnoběžným liniím. Je 

také nutné se vedením rolety vyhnout podběhům zadních kol a počítat také s použitím 
plexiskla jako bočního okna. Systém otevírání roletou je atraktivním prvkem, který je 

v kombinaci s válcovým tvarem vozidla svým způsobem velmi rafinovaný.   

 

 

 

obr. 4-5   Variantní studie 4 - celkový pohled (nahoře) a funkční řešení (dole) 
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Následující kapitola popisuje designérský proces z hlediska inspirace, volby finální varianty, 
hledání tvarů, proporcí a vzájemných vztahů. Proces v této fázi začíná od návrhu package 
vozidla a pokračuje následně ke clay modelu, vývoji designu a iteraci tvarového řešení. 
Následně se zde představí finální tvarové řešení ze všech pohledů včetně detailů.  

5.1 Náladová koláž 

Před další prací na finální variantě s válcovitou zadní částí a rotačním systémem pořadače 
byl vytvořen moodboard a vypsány některé klíčová slova, které popisují filozofii, jakou by 

se návrh měl řídit. Tato náladová koláž sdružuje objekty válcového tvaru, které slouží 
k inspiraci tvarové, ale také produkty, které se jsou puristické, chytře řešené a jsou tedy 
inspirací po stránce filozofické i funkční. Nosným symbolem pro finální řešení je obrázek 
s knihovnou umístěnou v mezikruží a postavou (uživatelem) uvnitř kruhu. Tento obrázek 
symbolizuje netradiční (využití kruhu), ale funkční řešení, kde je uživatel centrem dění. 
Finální řešení vozidla se nese ve stejném duchu.  

 

obr. 5-1   Moodboard [65] 
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5.2 Výběr varianty 

Po zvážení všech výhod a nevýhod obou variant systému pořadače se pro další vývoj 
tvarového řešení zvolil rotační systém pořadače (revolverový), kvůli jeho technologicky 
méně náročnému řešení posuvu modulů, a také nezanedbatelným výhodám jako je originální 
přínos v rámci tvarování exteriéru, kde cylindrická plocha dává vozidlu charakteristické 

a originální vzezření. 

Prolnutím variantní studie č. 2 se zvýšenou střechou a varianty č. 3 vzniká finální varianta, 

která řeší předchozí nedostatky samostatných variantních studií a kombinuje jejich výhody. 
Nevýhoda třetí varianty v podobě horšího přístupu je vyřešen prvkem zvýšené střechy  
a obsluhy ve stoje zevnitř vozidla, vypůjčeného z druhé varianty. Systém otevírání dveří je 
také převzat z druhé varianty a jeví se jako reálnější řešení, konstrukčně méně náročné. 
Ochrana před povětrnostními vlivy je zaručena díky obsluze zevnitř vozidla, ale zároveň 
není narušen atraktivní válcový tvar zadní části, kopírující rotační systém pořadače uvnitř.  

5.3 Package vozidla 

Před prvními konkrétnějšími skicami byl vytvořen základní package vozidla v programu 
Rhinoceros. Jde o standartní postup zevnitř-ven, kdy se schematicky rozmístí klíčové prvky 
jako motor, kola, bezpečnostní prvky, nákladový prostor a posádka. Cílem je nakonfigurovat 

tyto prvky vůči sobě, tak celek fungoval co nejefektivněji. Konkrétně u tohoto návrhu bylo 
cílem zachovat co nejmenší rozměry vozidla zároveň s použitím válcového nákladního 
prostoru s co největším průměrem. Zároveň byly celkové rozměry stále porovnávány 
s konkurenčními dodávkami pomocí poloprůhledných blueprint výkresů. Součástí package 
je také vytvoření obálek pro přední kolo, řidiče a pohodlnou obsluhu ve stoje, které vymezují 

„hard points“ do kterých není možné vstupovat vnějšími plochami. Vytvoření package 

vozidla je nezbytnou částí pro jakýkoliv další postup, protože je klíčový pro proporce, oken 
a dalších funkčních prvků. [64] 
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obr. 5-2   Package vozidla 
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5.4 Vývoj finálního řešení – 2D komunikace 

 

obr. 5-3   2D komunikace - hledání tvarů 

Nejprve je fáze volného skicování, kdy se hledá tvarosloví a emoce, který by byly 

směrodatné pro finální design. Většinou se začíná od skicování boční siluety, která je 
dominantní a charakterizuje nejlépe tvar karoserie. Z těchto skic se vyberou klíčové skici, 
které se dál rozvíjejí. Po této fázi následně přichází moment, kdy se spojí package vozidla a 
proporce dohromady se skicami a pracuje se už s konkrétnější podobou a hlavně se 
správnými proporcemi. Výsledkem tohoto momentu jsou pak klíčové digitální skici 
s realistickým vyrenderováním světla a stínů, které slouží k správném chápání průběhu 
hmoty a ploch v rámci celého vozidla. Zároveň je možné precizně vést linie vozu.  
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obr. 5-4    Perspektivní pohled – klíčová skica 

 

 

 

obr. 5-5    Boční pohled – klíčová skica 
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5.5 Hmotová studie  

Vybrané finální řešení ve formě digitálních skic bylo přeneseno do hmotovém modelu 

z claye. Převod 2D skic do prostorového modelu je klíčovou částí procesu, ve kterém je 
nutné přenést emoce a dynamiku skic do hmoty, což často bývá ale poměrně obtížným 
úkolem. Na základě package modelu byl v měřítku 1:14 vyroben podvozek (základní deska) 
s odpovídajícím rozvorem a rozchodem kol. Výška modelu a světelného pásu byla 

odměřovaná podle technického výkresu taktéž v měřítku 1:14.  

 

 

obr.  5-6   Clay model v měřítku 1:14 

Tvar byl stále iterován a byl zhotoven také alternativní návrh, který byl vymodelován pouze 
na jedné polovině modelu. Následně musel být model kvůli situaci kolem šíření nemoci 
Covid-19 naskenován pouze v domácích podmínkách, a to pomocí fotogrammetrie. To je 
proces, zvaný structure from motion, během kterého se vypočítavá umístění bodů 
v trojrozměrném prostoru pomocí fotografií získaných z různých úhlů. Následně hledá 

software společné prvky na všech fotografiích, a snaží se s pomocí nich vypočítat, z jakého 
úhlu byl předmět vyfocen. S informací o pozici a úhlu kamery pak dokáže software vytvořit 
bod ve 3D prostoru, který odpovídá prvku na 2D fotografii. [63] 

Naskenovaný model je poté formou virtuálního polygonového 3D modelu. Ten byl následně 
importován do program Autodesk Alias, kde sloužil jako reference pro plošný model.  
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obr.  5-7  3D skenování – proces skenování (nahoře) a rozhraní skenovacího programu (dole) 
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obr.  5-8   Práce v Autodesk Alias 

5.6 Proporce 

Proporční vztahy vozidla se určují násobkem průměru kola a vycházejí z „package“ vozidla. 
Koncept je orientován na výšku, což vychází z ergonomických požadavků popsaných v další 

kapitole. Současně byla snaha zachovat co nejkratší převisy karoserie.  

 

obr.  5-9   Proporce 
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5.7 Kompozice 

Celkový tvar je především uzpůsoben maximalizaci vnitřního prostoru. Jelikož je vozidlo 
orientováno na výšku, jak bylo popsáno v předchozí podkapitole, bylo nutné co nejvíce 
redukovat dopad na estetickou stránku vozidla a opticky tak maximálně snížit karoserii. 
Karoserie se tak dělí horizontálně na dvě poloviny lištou světel, která je dominantním 
prvkem, stejně jako přední černá část, která prostupuje plynule na střechu. Dalším prvkem, 
který opticky jednak snižuje, a také propojuje části karoserii je vyčnívající ostrá hrana, která 
vybíhá z přední části, přes boční stranu až na zadní část.   

 

obr.  5-10   Kompozice 

5.7.1 Perspektivní pohled (3/4) 

Definujícím prvkem z tohoto pohledu je linie A-sloupku, která pokračuje směrem dolů 
k lemu blatníku a rozděluje tak přední část od zbytku vozu. Kola jsou vytažená lehce ven 
z karoserie, což dodává vozidlu stabilnější charakter. Lehce vypouknuté blatníky pak 
plynule vchází do velkých čistých ploch boční stěny. Správný úhel sklopení čelní plochy byl 
pro tento pohled klíčový. Příliš strmý úhel dával vozidlu statický charakter a naopak příliš 
mírný zase ubíral vozidlu na vzezření vhodného dodávkovému vozidlu a byl v nepoměru 
k velmi (až téměř) kolmému úhlu zadní stěny. Celkový dojem evokoval tvarování podobné 
vysavačům, čemuž jsem se chtěl vyhnout.   
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obr.  5-11   Perspektivní pohled 

5.7.2 Boční pohled 

Boční pohled definuje čistá silueta, která je vedena od spodní hrany přední části plynule 
k okraji čelního okna, kde se křivostně navazuje na plochu střechy. Zadní strmá část je 
naopak napojena ostře na plochu střechy. Výrazným prvkem bočního pohledu je lišta světel 
z mléčného matného plexiskla, která v průběhu mění svoji orientaci z pozitivního úkosu do 
negativního, čímž vzniká zajímavé odlišení části s předními světlomety od částí se zadními. 
V přední části tato lišta vystupuje graduálně z plochy bočnice a vytváří protvarování přední 
části, které vzniká podepřením lišty. Horizontální linie jsou lehce nakloněny směrem nahoru 
k dotvoření dynamiky vozu.  

 

 

obr.   5-12   Boční pohled 
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5.7.3 Pohled shora 

Dominantou tohoto pohledu je prosklená střecha, která má v zadní části tvar písmene „U“. 
Zde dochází k uplatnění věty „forma následuje funkci“ - válcovitá plocha kopíruje rotační 
systém uvnitř vozidla a vytváří tak ojedinělou záď vozu. Linie A-sloupku probíhá plynule 
po hraně válcovité zádě a propojuje se s druhým A-sloupkem, čímž vzniká elegantní 

propojení obou bočnic. Střecha je ve své nejvyšší rovině vyztužena vystupující hranou, která 
je offsetem vnější hrany bočnic a plynule přechází v přední zaoblení čelního okna.  

 

 

obr.  5-13   Pohled shora 
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5.7.4 Zadní pohled (3/4) 

 

obr.  5-14   Zadní pohled 

Definující plochou zadní části je již zmíněná válcovitá plocha, která je maximálně čistá  

a koresponduje tak s podobně tvarovanou přední částí. Na úrovni navázání plochy 
vystupujících blatníku a zadní plochy ve spodní části je přiznaná hrana, která je ale lehce 
zaoblená. Tuto hranu bylo nutné zachovat kvůli specifikování tvaru, který by se jinak stal 
velmi neurčitým a příliš amorfním. 

5.7.5 Čelní pohled 

 

obr.  5-15   Čelní pohled 
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Pro čelní pohled je rozhodující výraz vozu a „signature“ značky. Cílem bylo navodit 
pozitivní emoce a ponechat typickou masku značky Škoda, která je zde netradičně 

zpodobněna lištou světel v typickém tvaru s podsvíceným znakem umístěným do tohoto 
tvaru. Velkou jednolitou černou plochu bylo nutné ve spodní části rozbít dalším prvkem. 
Ideálním řešením se ukázalo využít tuto nutnost k umístění vstupu vzduchu 

 a komunikačního displeje ve světlé barvě, který vyvažuje světlou lištu v horní části.  

5.8 Detaily 

 

obr.  5-16   Pohled na zpětnou kameru 

 

obr.  5-17   Detail na disky kol 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ  
A ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ  

Následující kapitola se zabývá konstrukční a technologickou stránkou návrhu. Řešení je 
postupně rozebráno od obecnějších informací a základního uspořádání až po detailnější 
rozbor jednotlivých funkčních komponent vozidla. Koncept vozidla je určen pro „last mile 
delivery“ v segmentu lehkých vozidel na elektrický pohon pro rok 2030. Od toho se odvíjí 
následující konstrukční řešení a technologie.   

6.1 Konstrukčně technologické řešení 

6.1.1 Základní rozměry vozidla 

Rozměrové řešení je podmíněné segmentem lehkých doručovacích vozidel určeného už 
v zadání práce. Vozidlo je tedy koncipováno pro městský provoz a snahou je zachovat 
kompaktní rozměry, které jsou pro tuto aplikaci žádoucí. Délka vozidla byla po analýze 
konkurenčních produktů stanovena maximálně na 4 m. Výška vozidla je určena výškou 
lidské postavy, respektive rozměrem od podlahy ke střeše potřebným k pohodlné obsluze 
úložného prostoru ve stoje. Šířka vozidla a rozchod kol jsou uzpůsoben stabilitě vozidla  

a funkčnímu uspořádání.  

 

obr.  6-1   Základní rozměry 
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6.1.2 Vnitřní uspořádání 

 

obr.  6-2   Průhledové schéma 

Základní koncepce vozidla je poměrně typická pro městský elektromobil. Elektromotor je 
uložen vpředu u poháněné přední nápravy. Baterie je logicky umístěna pod podlahou mezi 

nápravami.  

Vozidlo je koncipováno jako jednomístné s řízením na pravé straně s možným výstupem 
na obě strany. Hlavní pracovní výstup je však umístěn na pravé straně vozidla, odkud je také 

přístup k válcovitému úložnému prostoru s moduly. 

6.1.3 Podvozek 

Pro vlastní návrh vozidla jsem na přední poháněné nápravě zvolil nezávislé zavěšení typu 
MacPherson. V dnešní době jde o nejpoužívanější typ zavěšení. Má výhody oproti 
lichoběžníkovému zavěšení v kompaktnější stavbě (z hlediska prostoru v motorovém 

prostoru) a většinou i nižší ceně.  
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Zadní náprava je nepoháněná a tudíž se zde nabízí možnost využít klikovou nápravu. Jde 
o nejčastěji používané nezávislé zavěšení na nepoháněné zadní nápravy. Její výhodou je 
zejména prostorová nenáročnost stavby – díly nápravy příliš nezužují podlahu. Taktéž 
jednoduchá konstrukce a z toho vyplývající levné výrobní náklady. Výše uvedené výhody 
jsou hlavní důvody, proč má smysl využít tento typ nápravy ve vlastním návrhu.  
 

Řízená je pouze přední náprava. Je použito elektronické řízení, které šetří místo a redukuje 
počet komplikovaných mechanických součástí.  

6.1.4 Baterie 

Pro návrh doručovacího vozidla, které nemá prostor pro prostoje dané dobíjením  
u nabíječek, se jeví jako ideální použití výměnné baterie. Systém spočívá v umístění baterie 

na spod karoserie, tak aby se dala zespodu vyjmout a ve speciální plošině vyměnit za novou 
nabitou. Vozidlo je pak ihned připraveno k dalšímu provozu. Velký prostor, který vznikl 

vyvýšením sedačky řidiče je využitý k vyplnění články akumulátoru a kotvícího 
mechanismu výměnné baterie.  

6.1.5 Karoserie  

Samonosná karoserie je poskládaná z více panelů karoserie, kde každá vyžaduje specifickou 
tuhost a pevnost. To je docíleno použitím různých druhů oceli. Nejvyšší pevnost musí mít 
např. boční panely, které chrání posádku při bočním nárazu.  

Pro výrobu karoserie je vhodné u užitkového vozidla použít běžně používanou ocel, jelikož 
jde o značně levnější variantu, než používat k výrobě hliník. Nevýhodou je ale samozřejmě 
vyšší hmotnost karoserie. Přední a zadní část je vyrobena z plastu.  

Jednotlivé panely karoserie jsou vyrobeny většinou z ocelových plechu v tloušťce 0,65 – 2 

mm. Mezi díly karoserie ale najdeme i odlitky.  

6.1.6 Technologie výroby 

Plechy na panely karoserie se po odvinutí z role pomocí laseru nařežou do požadovaných 
tvarů a následně se lisují buď za studena nebo za tepla. Lisování za tepla se používá u panelů 
vyžadující extrémní pevnost. Následně se jednotlivé panely spojují do komplexního celku 
karoserie. Nejčastěji se setkáme s bodovými odporovými sváry. U vnějších plechů jako 
blatníky, kapoty je kladen vysoký důraz na přesnost a kvalitu formy.   
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obr.  6-3   Spojovací technologie [67] 

6.1.7 Úložný modul 

Inovací je řešení přepravního prostoru, který je v mém konceptu definován zcela odlišně 
od konvenčních dodávek. Základem je otočný „stůl“ poháněný krokovým motorem přes 
řemenový převod. Na vrchní straně „stolu“ jsou kotvící desky modulů. Tím rozdělují 
přepravní prostor na čtvrtiny, respektive na 4 moduly. Zároveň však slouží k vymezení 

polohy modulu a jeho fixaci. Modulu je zároveň umožněn pohyb směrem ven po drážce, kdy 

je možné modul odvést a naplnit ve skladu.    

 

obr.  6-4   Mechanismus otočného stolu modulu 
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Rozdělením úložného prostoru na 4 segmenty se vytváří možnost variability skrze různý 
sortiment. Na obrázku je ilustrováno, jak by mohl koncept fungovat u firem jako je Rohlík.cz 
nebo Košík.cz 

 

 

obr.  6-5   Variabilita 

6.2 Ergonomické řešení 

Vozidlo, ačkoliv bude částečně podpořeno autopilotem na úrovni autonomity 3 až 4, bude 
vozidlo primárně obsluhovat řidič. Proto musí kokpit splňovat všechny potřebné požadavky 

spojené s řízením vozu. Druhou stránkou je pohodlná obsluha vozidla ve všech místech 
interiéru a také kolem exteriéru.  

 

6.2.1 Obsluha vozidla 

Úložné prostory 

Úložný modul musí respektovat požadavky pro ergonomii obsluhy úložných prostorů. 
Umístění jednotlivých úložných prostor by mělo vycházet z optimální polohy vzhledem 
k základnímu postavení uživatele ve stoje. Vzhledem k obrázku 6-13 by měl být úložný 
prostor vozidla následující: spodní hrana/podlaha ve výšce lehce pod sektor F (60 cm). Horní 
hrana (strop) lehce nad sektor C (170 cm). Nicméně kvůli maximalizaci kapacity úložného 
prostoru jsou tyto limity posunuty.  



 

76 

 

 

obr.  6-6    Výškové rozdělení úložných prostor ve stoje [66] 

 

obr.  6-7   Obsluha úložného modulu 

Dalším faktorem je hloubka prostoru, která je dána poloměrem základního válce. 
Obsluhující osoba může pohodlně dosáhnout až k zadní stěně modulu.  
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obr.  6-8   Hloubka úložného modulu 

Vzhledem k tomu, že je vozidlo jednomístné naskytla se možnost využít volný prostor vedle 
přístrojové desky k umístění dalšího doplňkové úložného prostoru, který může sloužit 
k odložení například nedoručených zásilek, či v případě naplnění kapacity hlavního 
úložného prostoru i běžných zásilek k doručení. Prostor svým tvarem umožňuje umístit 
i větší boxy, jako například přepravky či chladící boxy, které se běžně vozí na sedadle 
spolujezdce. 

 

obr.  6-9   Doplňkový úložný prostor 
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Vstup k dobíjecí zásuvce 

Součástí obsluhy vozidla je i případné dobíjení vozidla. Opakující se prvek zapuštěného 
vstupu u hrany zadních dveří je využitý k otevření víka dobíjecí zásuvky.  

 

obr.  6-10   Vstup k dobíjecí zásuvce 

6.2.2 Nastupování a vystupování 

Výstup a nástup je umožněn obsluze vozidla na obě strany. Levá strana je využita v případě, 
kdy není nutné jít k úložnému prostor. Pravou stranu je nicméně možné využít také nejen k 

expedici zboží z úložného prostoru – pokud se jeví v zavislosti na dopravní situaci 
bezpečnější nebo pohodlnější vystoupit přímo na pravou stranu (na chodník), je to možné 
vystoupit i tímto způsobem, ať už předními či zadními dveřmi. 

Způsob otevíraní křídel dveří byl zvolen s ohledem na minimální prostorový zásah do okolí 

kolem vozu. Dveře se otevírají jen pomocí pohybu rukou v úrovni světelné lišty.  
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obr.  6-11   Otevírání dveří 

 

obr.  6-12   Nastupování na levé straně 

Vzhledem k tomu, že je sedadlo řidiče položené vysoko, je jako podpora pro stoupání po 
schůdcích umístěno madlo na A-sloupku, a také na boční straně sedadla.  
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obr.  6-13   Madla 

 

 

obr.  6-14   Výstup na pravé straně 

6.2.3 Řidič 

Pozice řidiče byla zvolena s ohledem na celkovou výšku vozidla. Bylo nutné usadit postavu 
řidiče co nejvýše kvůli dobrým výhledovým úhlům, avšak zároveň se tím zhoršovala 
sestupnost na vedlejší podlahu či silnici na druhé straně. Byl zvolen kompromis s výškou 

Bodu H od země v hodnotě 1188 mm. 
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obr.  6-15   Pozice řidiče – výška bodu H 

6.2.4 Výhledové úhly 

Výhodou použití kamer namísto zpětných zrcátek je kromě menší celkové šířky vozidla také 
lepší viditelnost v pásmu zorného pole do boku. Zejména pokud jsou umístěny jako zde, na 
A-sloupku. 

 

obr.  6-16   Výhledový úhel v horizontální rovině 
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obr.  6-17   Výhledový úhel ve vertikální rovině 

Ve vertikální rovině byla snaha zarovnat horní hranu displeje a obruče volantu s přímkou 
procházející od spodní hrany čelního okna směrem do očí řidiče.  

6.2.5 Interiér 

Schematicky naznačený interiér ukazuje rozmístění hlavního informačního displeje 
(uprostřed), Monitorů zrcátek (na A-sloupcích) a panelu objednávek s navigací (žlutě 
vyznačený). 
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obr.  6-18   Pohled do interiéru 

6.3 Bezpečnost a hygiena 

Bezpečnost řidiče při jízdě je v dnešní době chráněna pasivními a aktivními prvky 
bezpečnosti. Mezi pasivní prvky patří zejména bezpečnostní pásy a airbagy, které 
minimalizují újmu na zdraví v případě nehody. Mezi aktivní prvky patří ty prvky, které 

se snaží kolizi předejít. Jsou to různé elektronické systémy, ale například i dobré výhledové 
úhly popsané v předchozí kapitole. 

Bezpečnost řidiče při obsluze úložného prostoru je zajištěna samotným konceptem mého 
řešení, kdy řidič vystupuje směrem na pravou stranu přímo na chodník – vyhýbá se tedy 
vstupování do vozovky a obcházení automobilu, a tedy i případné kolizi s ostatními 

účastníky provozu. Vozidlo je navíc vybaveno výraznou světelnou signalizací, že stojí 
na cestě a probíhá doručování.   

Interiér vozidla a zejména pak úložné moduly by měly být z materiálů snadno omyvatelných 

k zajištění hygienických požadavků na čistotu. Zejména pokud se jedná o službu rozvážející 
potraviny.  

Pozitivním příspěvkem k lepší hygieně je na vozidle bezdotykový systém otevírání dveří, 
kdy je redukován kontakt a usazovaní nečistot a bakterií oproti použití klasických klik. 
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6.4 Udržitelnost 

Je známým faktem, že elektromobily neprodukují žádné přímé emise. Jsou tak tedy čistými 
automobily, které nezhoršují ovzduší ve městech. Je však nutné připustit, že výroba, ale i 
provoz elektromobilů produkuje nepřímé emise, které jsou produkovány při vytváření 
elektrické energie. Další velkou nevýhodou a silným argumentem odpůrců  
e-mobility jsou baterie, jejichž výroba a likvidace má značný ekologický dopad.   

Pokud se ale v budoucnosti podaří využívat většinu obnovitelné zdroje energie k provozu  
a výrobě elektromobilů, bude se jednat o značně udržitelnější způsob mobility. 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

Jako i v případě tvarového řešení u grafické a barevného řešení je potřeba brát v úvahu 
povahu vozidla. Design doručovacího vozidla sebou nese jistou proměnou v podobě 
finálního barevného řešení, které je v kompetenci provozujících doučovacích společností, 
které na dodávku umisťují svá loga a prvky jejich vizuálního stylu. V jaké podobě se tedy 
vozidlo objeví na ulici záleží na grafických a estetických kvalitách firemního vizuálního 
stylu, což může mít v některých případech za následek nevhodné řešení z pohledu 

komunikace mezi designem dodávky a použitou grafikou.  

Z toho vyplývá, že designér dodávky má jen omezené možnosti, jak bude automobil na ulici 
vypadat z hlediska barevného řešení, a tak nezbývá než použít alespoň neutrální barevnost 
vozidla, která bude univerzální pro jakýkoliv polep. Nicméně existuje možnost, kterou by 

šlo předejít nevhodným řešením.   

Lze použít unifikovaný jednotném vizuálním stylu vozidla, který by vymezil šablonu jak a 

kde má být logo firmy umístěno. Tento koncept je však v současné době spíše nereálný, 
jelikož má každá firma svoje požadavky na vzhled jejich vozidla. Pokud ale uvažujeme o 
tématu jako koncept designu pro rok 2030, je vytvořeno progresivní řešení, které by mohlo 
být součástí moderního města bez vizuálního smogu.  

7.1 Barevné řešení 

Všechny návrhy barevného řešení korespondují s celkovým minimalistickým pojetím 
designu dodávky. 
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7.1.1 Varianta A  

 

obr.  7-1   Návrh polobarevné varianty 

7.1.2 Varianta B 

 

 

obr.  7-2   Návrh monochromatické varianty 
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7.1.3 Varianta C 

 

obr.  7-3    Návrh plnobarevné varianty 

7.1.4 Logotyp 

Logotyp vychází z aktuálního názvosloví modelových řad Škoda Auto, kde je použito Q 

jako poslední písmeno. Název vychází ze slova UNIQUE (v překladu unikátní / netradiční). 
Zároveň písmeno symbol U odkazuje na charakteristický tvar zadní části. Upravený symbol 

Q se čtvrtinovým dělením značí válcový úložný systém vozidla.  

Jako doplňkový font byl vybrán Sui Generis v řezu Ultra light.  

 

obr.  7-4   Logotyp 
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7.1.5 Grafika  

 

 

obr.  7-5  Označení čísla vozu 



 

89 

8 DISKUZE 

8.1 Sociální funkce 

Online nakupování zažívá boom a s neustálým rozvojem technologií internetu se dá 

s jistotou předpokládat jeho další nárůst a rozvoj.  Dovoz nejrůznějších produktů cílovým 
zákazníkům „last-mile delivery“ má nemalé příznivé sociální dopady v životě společnosti. 

Dovážkové služby jsou vhodným řešením problematiky péče o seniory. Mnozí z nich si sami 
nemohou zajistit nákup a přípravu jídla a dovoz potravin jim mohou zajišťovat 
organizovanou formou přímo ústavy pečovatelských služeb, případně obce tam, kde není 
možnost jídelen. Je to významná pomoc i pro osoby s tělesným postižením, ale i nemocné a 
po úrazech, které si samy nemohou zajistit nákup a přípravu jídla.   

Dovážkové služby hrají pozitivní roli i v otázce zaměstnanosti. Profese řidiče dodávkového 
vozu nevyžaduje speciální kvalifikaci, vzdělání ani složité zapracování a je vhodná i pro 
krátkodobé a časově flexibilní pracovní úvazky. Z těchto důvodů nabízí možnost výdělku 
široké skupině populace, a to nejen formou hlavního zaměstnání, ale i v podobě brigád 
pro studenty a dočasně nezaměstnané, případně přivýdělků v podobě druhého zaměstnání. 

8.2 Psychologická funkce 

Dovoz nejrůznějšího zboží přímo k zákazníkovi se již stal běžnou součástí dnešního života 
a významným způsobem může přispívat v dnešní hektické době k pocitu pohodlí a klidu, 

k úspoře času, omezení fyzické námahy (nošení těžkých nákupů). Jde o jednoduchý, rychlý  
a snadný způsob, jak vyřešit kvalitního jídlo s úsporou času přímo na pracovišti, případně 
při návštěvách obchodních partnerů. Pomáhá v nejrůznějších situacích, kdy je nutné zajistit 

rychle potřebnou věc z pohodlí domova či pracoviště a není možné jít z jakéhokoli důvodu 
nakoupit do kamenného obchodu (pohoštění nečekané návštěvy, mimořádná únava či 
nemoc, zaslání dárku oslavenci, okamžité doplnění chybějících kancelářských potřeb),  
může dokonce řešit i tak mimořádné situace, jako například aktuální pandemie koronaviru. 
Může jít i o pouhé, avšak důležité zpříjemnění života (nechat si dovézt jídlo z oblíbené 

restaurace).  

Nabídka e-shopů je co do šířky služeb a výrobků mimořádně široká a tomu odpovídá 
poptávka pro rozvozových službách. 
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Pokud jde o psychologický aspekt konkrétního řešení dodávkového vozidla z pohledu řidiče, 
důležité je, aby bylo navrženo přímo pro účel rozvozu zboží a řidič nebyl vystaven nutnosti 
provizorních řešením nejrůznějších situací při manipulaci se zbožím.  Automatizované 
nastavení pozice vnitřního modulu, systém umožňující obsluhu zevnitř a umožňující 
nevystupovat neustále do vozovky, významným způsobem přispívá ke klidu řidiče, velmi 
potřebnému v mimořádně stresujícím prostředí silničního provozu. V návaznosti na to je 

pozitivně ovlivněno i jeho chování k zákazníkům a tím defacto i obraz firmy v očích 
koncových zákazníků. V neposlední řadě - jak pro samotného řidiče, tak i pro zákazníky 

hraje pozitivní roli zajímavý a přivětivý design. 

8.3 Ekonomická funkce 

V současné době se spotřebitelé stále více zajímají o původ potravin a jejich kvalitu a 
preferují nákup v malých, často i specializovaných prodejnách od regionálních výrobců. 
Roste poptávka po mase a masných výrobcích z malých, mnohdy i rodinných řeznictví a 
farem, po pečivu od lokálních pekařů po farmářských produktech. Projevuje se přesycenost 
hypermarkety a naopak se zvyšuje zájem spotřebitelů nakupovat v malých obchodech 
s osobním přístupem. Trendem ekonomiky je podpora domácí produkce potravin a také 
soběstačnosti v produkci ovoce a zeleniny, kterou si umíme sami vypěstovat a není třeba ji 
dovážet odjinud a zatěžovat životní prostředí dopravou.   

Rozvážkové služby jsou ideálním prostředníkem a nepostradatelnou součástí 
dodavatelského řetězce mezi malými lokálními producenty, výrobci potravin či hotového 
jídla a koncovým zákazníkem. V podstatě jsou protikladem politiky supermarketů a jejich 
způsobu zásobování a přispívají tedy významným způsobem k podpoře žádoucího vývoje 
domácí ekonomiky. 

Rozvozové vozidlo – pokud je účelně navrženo tak, aby vnitřní nákladový prostor byl 
variabilní a umožňoval rozvoz různorodých typů produktů, je významným činitelem pro tzv. 
sdílenou logistiku. Tato spolupráce firem s různorodými produkty je ekonomicky výhodná 
například při rozvozu zboží do oblastí s řídkým osídlením, kde je předpoklad, že 
obyvatelstvo požaduje širokou strukturu dodávaného zboží. Výsledkem sdílené logistiky je 
v takových případech pro všechny zúčastněné firmy snížení nákladů a zamezení 

neefektivního plýtvání kapacitou vozidel, a současně realizování objednávek zákazníků 
v přijatelném čase. 
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9 ZÁVĚR 

Cíle diplomové práce byly úspěšně splněny. Vozidlo je cíleně uzpůsobeno koncovému 
rozvozu last mile s důrazem na variabilitu úložného prostoru pomocí výměnných modulů 
umožňujících rozvoz různého sortimentu zboží. Přidanou hodnotou je taktéž inovace 
v oblasti bezpečnosti řidiče, kdy obsluhu úložného prostoru lze realizovat přímo z vozidla. 
Tím je zároveň zajištěna i ochrana před povětrnostními vlivy.  

Design reflektuje volbu elektrického pohonu a zároveň se svým netradičním válcovitým 

tvarem zadní části odlišuje od ostatních běžných dodávkových i osobních automobilů. Čistý 
design a decentní tvarování pomáhá vytvářet futuristický image města roku 2030, pro který 
je koncept zamýšlen.  

Současný stav e-commerce zásilek a chování spotřebitelů jde konceptu naproti a téma se jeví 
jako nepostradatelné pro budoucí generace.  
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