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ABSTRAKT  
Tématem této diplomové práce je koncept design automobilu budoucnosti, pro dálkové 

cestování, s využitím elektrického pohonu. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, 

které se promítají do koncepčního návrhu vozidla splňujícího ergonomické, technické a 

vizuální aspekty, se zaměřením na interiér vozu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
design, automobil, elektrický pohon, dálkové cestování, automobilový průmysl, autonomní 

řízení, generace alfa 

 

ABSTRACT  
The topic of this diploma thesis is concept design long-range car of future, using electric drive. 

The main goal is to solve analyzed problems, which are reflected in the conceptual design of 

the vehicle that meets the ergonomic, technical and visual aspects, all focused in car interior.  

 
KEYWORDS  
design, car, electric drive, long-distance traveling, automotive industry , autonomous drive, 

generation alpha 
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1 ÚVOD 
 

Diplomová práce se zabývá tématem elektromobilu budoucnosti, pro dálkové cestování – 

rok 2030, kdy je cílovou skupinou generace alfa, generace narozená od roku 2010 do roku 

2025. Tato diplomová práce je zpracována ve spolupráci se ŠKODA AUTO a.s. 

  

Téma se zabývá problematikou budoucnosti, kdy lze očekávat výraznou změnu preferencí 

a požadavků na automobil. Nově nastupující generace alfa, bude vyžadovat maximální 

konektivitu a technologickou vyspělost automobilů. Problémy spojené již s dnešní generací 

lze pozorovat v například v problematice týkající se ekologie, která je stále častějším 

tématem. Lze očekávat masový nástup elektromobilů, které mají nulové emise v místě 

provozu a jejich popularita slaví velký úspěch v zemích západního světa. Z tohoto zájmu 

lze odvodit, že se následující vývoj bude ubírat právě tímto směrem. Pro silniční dopravu 

se zdá býti velmi důležitý i nástup nových technologií, které do budoucna budou schopny 

ovlivnit bezpečnosti i plynulost provozu a tím jej velmi zefektivnit. Jedná se například o 

funkce autonomního řízení, které v posledních letech udělaly velký pokrok a očekává se, že 

do roku 2030 se na silnicích budou pohybovat automobily, které budou schopny fungovat 

zcela bez asistence řidičů. To razantně změní celý provoz a bezpečnost provozu, jelikož 

dojde k eliminaci lidských chyb při řízení.  

Cílem této práce je predikovat budoucí vývoj automobilového průmyslu a navrhnout 

automobil pro danou cílovou skupinu, toto vozidlo by mělo respektovat všechny požadavky 

této skupiny a současně být dostatečně inovativní, originální a nadčasové. Budoucí generace 

alfa bude klást velký důraz na ekologie, to se projeví nejen v použitých pohonných 

jednotkách, ale i nárocích na použité materiály. V tomto ohledu lze předpokládat 

optimalizaci výroby a využití recyklovaných materiálů, tvořených v místě výroby 

automobilů. Tím bude docíleno snížení emisí samotné produkce automobilu a současně 

znovu využití použitých materiálů, čímž klesne uhlíková stopa automobilu. 

Celková efektivita těchto automobilů bude spojena s přicházející změnou infrastruktury, 

rozšířením dobíjecích míst a vývojem technologií. Současné elektromobily jsou schopny 

dosahovat velmi slušných dojezdů v porovnání s benzínovými, či naftovými vozy. Vývoj 

v této oblasti je ovšem daleko rychlejší, než je tomu u spalovacích motorů a již dnes se 

objevují nové technologie baterií, které zcela změní poměr sil na trhu s automobily. 

  



  

 

2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ  
 

Tato kapitola se věnuje designérské a technické analýze k tématu mé diplomové práce. Obor 

automobilového průmyslu prochází velkou revolucí v podobě elektromobility a dochází 

k obrovskému rozmachu popularity těchto vozidel, a to nejen ze strany uživatelů, ale i ze 

strany vlád zemí, které tento trend v mnoha případech i finančně podporují. Vzhledem k 

charakteru této diplomové práce, se tato kapitola zabývá jak současně dostupnými 

technologiemi, tak i koncepčními, prototypovými, nebo budoucími technologiemi. V rámci 

této analýzy nastiňuji současný stav automobilového trhu a s mírně optimistickým 

přístupem se snažím odhadnout jeho další směřování.  To vše v ohledu na cílovou skupinu.  

 

2.2 Designerská analýza  

V rámci designérské analýzy monitoruji trend dnešního trhu v rámci jednotlivých 

automobilek a jejich konkrétních modelových řad. Na základě výsledků odhaduji jeho další 

vývoj. U řešení proudícího z tradice značky, nebo vývoje technologie porovnávám 

estetické, praktické a funkční řešení. Na základě čehož se v další části budu inspirovat pro 

tvarové varianty a následně finální tvarové řešení. Automobily zhodnocuji, jako celek i jako 

spojení exteriéru s interiérem a jejich vzájemné provázání. Díle se věnuji tvarování, 

zachování tradice značky, nebo promítnutí nových technologií do celkového estetického 

výstupu. 
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2.2.1 Tesla Model X 

Společnost Tesla vznikla v roce 2003, byla založena skupinou techniků v čele s Elonem 

Muskem, ti chtěli poukázat na potenciál elektrické energie, a to nejen v automobilovém 

průmyslu. V dnešní době společnost Tesla nabízí pouze, čistě elektrická vozidla. Těmi jsou 

modely X, Y, S, 3 a Roadster, přičemž je kladen důraz na dynamiku, zábavu a estetiku 

těchto automobilů. Hlavní myšlenka automobilky spočívá, v co nejrychlejší eliminaci 

automobilů na fosilní paliva a jejich náhradou čistě elektrickými automobily s nulovými 

emisemi. Kompletní produkce vozidel Tesla se odehrává v továrně, která se nachází ve 

Fremontu v Kalifornii, zde se produkuje majoritní část dílů. Tesla tento postup aplikuje 

kvůli optimalizaci bezpečnosti továrny. 

Prvním sériově vyráběným vozem společnosti Tesla se stal Model S, který byl velkým 

milníkem této společnosti, protože velmi důrazně předčil svou konkurenci. Dominoval 

především dynamikou, dojezdem a velmi vysokou bezpečností.  

Tesla model X vzniknul v roce 2015, jedná se o první sportovně užitkové vozidlo značky. 

Model X se stal nejbezpečnější i nejrychlejším sportovně užitkovým vozidlem v historii, a 

to s velmi vysokým dojezdem v rámci své kategorie. Model X byl ohodnocen 5 

hvězdičkami v rámci Národní správy bezpečnosti silničního provozu ve Spojených 

Státech. 

 

 

obr. 2-1 Teska Model X – perspektivní pohled 

 

Po estetické stránce se model X vyznačuje typickým, velmi minimalistickým tvarováním. 

Absence čelního sání automobilu poukazuje na to, že se jedná o čistě elektrický vůz. Zadní 

svažující se část automobilu, může připomínat vozy typu kupé, toto svažování je zakončeno 



  

 

ostrým přechodem na další velmi čistou plochu u prostoru kufru. Dalším výrazným prvkem 

vozu jsou zadní dveře „Falcon wings“, které se otevírají originálním způsobem nahoru, to 

umožňuje ve třech ramenech kombinovat způsob otevření dle prostorových podmínek ve 

kterých se vůz nachází. 

 

 
obr. 2-2 Teska Model X – perspektivní pohled 

 

Interiér automobilu navazuje na jeho exteriér. Centrem kokpitu se stal velký dotykový 

display, který umožňuje kompletní komunikaci s automobilem pomocí gest, pak i jeho 

celkové nastavení. Zbytek vnitřního prostoru je velmi čistý a bez dalších výrazných prvků, 

pocitu minimalismu dodává například i skrytý výdech klimatize, ovládaný taktéž pomocí 

centrální dotykové obrazovky. [1, 2]  
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2.2.2 Porsche Taycan Turbo S 

Porsche je německým výrobcem prémiových vozidel. Značka byla založena roku 1931 

Ferdinandem Porschem, původně jako kancelář pro konstrukci a poradenství v oblasti 

motorů a vozidel. Roku 1938 bylo představeno první Porsche, model 64, které vycházelo 

z vozidla Volkswagen Golf. V roce 1948 pak přišlo Porsche model 356, které je většinou 

populace označováno za první skutečný vůz, této Německé automobilky. Postupem času se 

Porsche dostalo mezi přední výrobce luxusních, sportovně laděných vozů a dnes je 

považováno za jednu z předních firem v tomto segmentu. To hlavně díky důrazu kladenému 

na pohodlí, technologie a spolehlivost. 

 

 

obr. 2-3 Porsche Taycan Turbo S – perspektivní pohled 

 

Prvním čistě elektrickým modelem značky, se stalo Porsche s označením Taycan. To je 

v k dispozici ve třech různých výkonnostních verzích: 4S, Turbo a Turbo S, přičemž verze 

Turbo S je nejvýkonnější z těchto variant. Tato varianta disponuje elektrickým výkonem až 

560 kw. Podobně jako konkurenční Tesla model X jsou poháněna všechna 4 kola a baterie 

automobilu jsou umístěny v podvozku. 

Porsche design tohoto modelu označuje jako puristický, expresivní a nadčasový. Bezesporu 

se jedná o design, který je minimalističtější, než je tomu u modelů se spalovacím motorem, 

tento dojem utvrzuje Porsche i díky absenci tradičních sacích otvorů ve spodní části přídi, 

které nahradili dva menší průduchy propojené se světlomety. Celkově puristický design 

podtrhují čtyřbodové světlomety osazené led technologií a podélně zadní světlo. Díky své 

světlé výšce si model Taycan zachoval sportovní charakter značky Posche. [3, 4, 5] 

 

 



  

 

 

2.2.3 NIO EVE Concept 

Čínský automobilový výrobce NIO se specializuje na výrobu, navrhování a zpracování 

elektrických autonomních vozidel. Společnost NIO založil William Li v roce 2014 a svoji 

základnu mají v Šanghaji. V roce 2016 získala společnost NIO oprávnění k testování 

autonomního řízení, toto oprávnění umožňuje testování autonomního řízení přímo 

v provozu. Současným cílem společnosti je produkce aut se třetím a čtvrtým stupněm 

autonomního řízení, to ve spojení s maximálním požitkem z jízdy. 

 

 

obr. 2-4 NIO EVE – perspektivní pohled 

 

Spolu s oficiálním založením společnosti v roce 2014, bylo představeno i první elektrické 

sportovní vozidlo této značky, NIO EP9. Tento automobil má udávaný dojezd více než 400 

km na jedno nabití a je možné jej dobít za 45 minut, druhou možností dobití je výměna 

baterie, která zabere necelých 10 minut. Dalšími současně dostupnými modely značky jsou 

ES6 a ES8, v obou případech se jedná o plně elektrická, městská, sportovně užitková 

vozidla. I v těchto případech dojezdové vzdálenosti obou vozidel překračují hranici 400 km 

na jedno nabití, tím se na současném trhu stávají velmi konkurenceschopnými. Ve prospěch 

značky NIO hovoří i prodejní ceny těchto vozidel, automobilka má ambice v následujících 

letech vstoupit i na evropský trh. 

NIO EVE je koncepcí autonomního vozidla, s možností osobního řízení. Vozidlo bylo 

poprvé představeno v roce 2017 ve státě Texas. Odhadovaný příchod na trh, je naplánovaný 

na rok 2020. Předností tohoto modelu je alternativně pojatý exteriér postavený na velkém 

rozvoru náprav, ten nabídne technologie, jako je například aktivní neprůhlednost skel.  



  

16  

 

Obr. 2-5 NIO EVE – interiér 

 

Velké boční dveře pak nabízejí velmi prostorný vstup do auta, kam lze pohodlně usadit až 

šest cestujících. Interiér je řešen primární plochou k sezení, kde se nachází pět klasických 

míst a jedna relaxační zóna pro spaní. Součástí interiéru je i ovladač umožňující nastavení 

interakcí s okolím. Velké panoramatické okno se stalo hlavní dominantou vozidla, to 

probíhá z přední části auta až dozadu. EVE koncept je navržen tak, aby si řidič i posádka 

mohli vozidlo co nejvíce personalizovat a současně komunikuje i s okolními vozidly. 

Koncepce celého interiéru je zpracována velmi minimalisticky s důrazem na funkčnost a 

jednoduchost. [7, 8, 9, 10] 

 

  



  

 

 2.2.4 Škoda Vision iV 

Počátky značky Škoda se datují do roku 1895, kdy se Václav Laurin a Václav Klement 

rozhodli vytvořit vlastní jízdní kolo, to se setkalo s velkým úspěchem. Následoval první 

motocykl, který patřil k prvním na světě. Tento motocykl sbíral mnoho ocenění, za vítězství 

na závodech. Tento úspěch lze označit za jednu z věcí, která je vedla k výrobě prvních 

automobilů. Rok 1925 přinesl společnosti Laurin & Klement spojení se strojírenským 

podnikem Škoda Plzeň, toto spojení přineslo úspěchy v podobě modelu Škoda Popular. 

Vývoj značky Škoda nezpomalil ani v době světových válek a překonal i dobu plánovaného 

hospodářství za dob socialismu. V roce 1991 značka Škoda přešla pod skupinu Volkswagen, 

tento přechod jen posílil renomé značky a technologicky posunul Škoda Auto kupředu.  

Automobilka Škoda představila svůj první čistě elektrický automobil v roce 2019 na 

Frankfurtském autosalonu, jedná se o model Citigo iV. Citigo iV je plně elektrický malý 

městský automobil, ten se svojí cenou, začínající pod 500.000 Kč stal nejlevnějším 

tuzemským elektromobilem. Dalším automobilem poháněným elektrickým pohonem je 

Škoda SuperB iV, v tomto případě se ovšem nejedná o čistě elektrický automobil, ale o 

hybridní vůz s dojezdem až 62 km na elektrickou energii. 

Koncepce Škoda Vision iV představuje vizi společnosti Škoda pro nadcházející období. 

Podobně jako modely SuperB iV a Citigo iV byla představena v roce 2019, výroba sériové 

verze je plánovaná na rok 2020. Vision iV koncept byl poháněn dvojicí motorů, které 

dodávaly 225 kW systémového výkonu, a to ve verzi 4x4.  

 

 

 

 

obr. 2-6 Škoda Vision iV – perspektivní pohled 
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Po designové stránce lze model Vision iV označit za velmi osobitý a impozantní. Dosti ostré 

tvarování exteriéru, doplněno čelními Matrix led světlomety, dodává vozu velmi 

futuristický, nadčasový vzhled. Podobné tvarování se odehrává i na zádi automobilu, kde 

světlomety do tvaru „C“ doplňuje nápis ŠKODA, který je kompletně pod světlený, celek je 

pak ve žlutém provedení, které jednoznačně neunikne pohledům kolemjdoucích.  

 

Interiér Škody Vision iV se snaží zachovat šetrnost k životnímu prostředí a pokračuje 

v trendu veganských materiálů. Vzhled přístrojové desky i výplně dveří je tvořen 

prémiovým mikrovláknem ze syntetické velurové kůže. Sedáky sedadel jsou pak tvořeny 

z recyklovaných polyesterových vláken a představují alternativní umělý materiál 

k velurové kůži. Interiéru dominují krystalické tvary a motivy, které dotvářejí současnou 

tvář značky, která tímto tvarováním poukazuje na svůj původ a půvab českého skla a 

křišťálu. Bílá barva podtrhuje vzdušnost a lehkost vnitřního prostoru. [11, 12, 13, 14] 

 

 

 

 

obr. 2-7 Škoda Vision iV – interiér 

  



  

 

2.2.5 Audi E-tron 

Vznik společnosti Audi se datuje do roku 1909, kdy August Horch založil tuto společnost. 

Ta ovšem z důvodu hospodářské soutěže nemohla nést jeho jméno, proto se rozhodl 

pojmenovat společnosti Audi, což je latinským imperativem překladu jeho jména. Roku 

1913 vzniká první automobil firmi Audiwerke GmbH – Wanderer. 1921 Audi představuje 

první vozidlo s řízením vlevo, což se velice rychle zažilo v zemích, kde se jezdí na pravé 

straně, hlavně díky lepšímu přehledu o ostatních vozidlech na silnici. Dalším milníkem byl 

rok 1965, kdy Audi přichází s prvním poválečným vozem a současně s ním, se stává 

součástí Volkswagen Group, díky tomu se započala nová éra této značky. 

 

Elektricky poháněná vozidla značky se začala formovat roku 2009 ve Frankfurtu, kdy Audi 

představila první E-tron (plně elektrické vozidlo) v podobě sportovního auta, vycházejícího 

z modelu Audi R8. V letech 2010-2019 Audi představila několik dalších koncepcí vozu E-

tron. Převážná většina z nich vycházela z plně elektrického pohonu, ale objevili se i další 

modely, včetně verzí s plug-in hybrid technologií. přelomový se stal rok 2019, kdy byl 

představen první sériově vyráběný model značky, Audi E-tron. Jedná se další ze řady 

sportovně užitkových vozidel, které se nacházejí na trhu.  

 

obr. 2-8 Audi E-tron – přední perspektivní pohled 

 

Audi E-tron má masku vycházející z ostatních SUV modelů značky, výrazným prvkem je 

šestiúhelníkové tvarování s příčným žebrováním. Dalším dominantním prvkem na přídi 

jsou světlomety s Matrix Led technologií, které se u modelu E-tron stávají zásadním 

designovým prvkem. Z boční strany vozu, se stává výrazným prvkem vyrýsovaná ramenní 

linie, která se směrem od čelních světlometů pomalu zdvihá směrem k zádi vozu a 
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upozorňuje tak na nízko položené těžiště Audi E-tron. Ochranné lemy blatníků vypovídají 

o SUV charakteru vozu. [15, 16] 

 

 

obr. 2-9 Audi E-tron – boční pohled 

 

  



  

 

2.2.6 Audi Aicon concept 

Mimo vyráběné elektromobily, se v období let 2018-2020 představila i několik designových 

konceptů, kde odkrývá cestu svého směřování v budoucích letech. Hlavním pilířem této 

designové linie jsou čtyři různé kategorie – Městská, mimoměstská, závodní a terénní.  

V případě kategorie mimoměstské se počítá s dálkovým dojížděním, dojezdem přes 800 km 

na jedno nabití a dobití 80% baterie do třiceti minut. Zástupcem této kategorie se stal 

koncept Aicon.  

 

obr. 2-10 Audi Aicon – přední perspektivní pohled 

Exteriér modelu Aicon se drží tvarování typického pro značku auto, tu charakterizuje 

šestiúhelníkové tvarování čelní masky, které je obklopeno velkými led pásy. Z těch lze na 

první pohled poznat, že se jedná o čistě elektrický vůz. Jemně se svažující střecha společně 

s ostře tvarovanými proporcemi automobilu dodává na progresivně dynamickém vzhledu. 

Futuristický nádech exteriéru vdechují i vyplněná kola, která současně snižují spotřebu 

energie na dlouhých cestách. 

 

obr. 2-11 Audi Aicon – půdorysný pohled (rozložení interiéru) 
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Interiér vozu je koncipován jako 2 + 2 (interiér primárně pro dvě osoby s možností rozšíření 

až na čtyři místa) Díky tomu se skloubí maximální komfort s praktičností. Interiér vozu je 

řešen velmi minimalisticky a dominantou v něm, se stal dotykový display plynoucí z přední 

čísti automobilu až k jeho zádi. Celkovému dojmu vzdušnosti a lehkosti interiéru 

napomáhají velké prosklené plochy, které posádku propojují s okolním světem. [17, 18] 

 

obr. 2-12 Audi Aicon – interiér 

 

 

obr. 2-13 Audi Aicon – interiér 



  

 

2.2.7 BWM Vision iNEXT 

Společnost BMW je německým producentem automobilů i motocyklů se sídlem 

v Mnichově. Pod společností BMW najdeme i značky jako je Mini, nebo Rolls-Royce, nebo 

například Rover. Typickým znakem společnosti se stal modro-bílý vzor v logu firmy, který 

odkazuje na tradici značky – výrobu leteckých motorů. 

BMW je jednou z nejvyhledávanějších a nejprestižnějších evropských značek, i proto není 

divu, že podobně jako konkurence na konci roku 2018 přišlo s koncepcí budoucnosti, 

modelem iNEXT, jehož sériová produkce se odhaduje na rok 2021. Koncept zaujme na 

první pohled netradičním zpracováním a pojetím tvarové kompozice. Dominujícím prvkem 

exteriéru se stala masivní čelní maska, jejíž křivky jsou pro bavorskou značku typické. 

Výrazné křivky čelní masky se promítají i do vybrání kapoty a jsou reflektovány ve 

tvarování bočních sloupků s okny. Automobil díky tomu působí velmi masivně a bezpečně. 

  

obr. 2-14 BMW Vision iNEXT – perspektivní pohled 

 

obr. 2-15 BMW Vision iNEXT – perspektivní pohled 
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BMW Vision iNEXT má ztělesňuje představu značky o budoucnosti vozidel SUV. Čelní 

sklo plynule splyne s panoramatickou střechou, díky čemuž je interiér ještě prostornější a 

příjemnější. BMW v konceptu představuje pokročilé funkce, které se každou jízdu budou 

schopny učit a modifikovat. Vše jednoduše ovladatelné pomocí stisknutí tlačítka. Celkové 

splynutí s okolím navozují použité materiály, které do interiéru přinášejí pocit harmonie a 

klidu. [19, 20] 

 

 

obr. 2-16 BMW Vision iNEXT – interiér 

 

 

obr. 2-17 BMW Vision iNEXT – interiér 

 

 

  



  

 

2.2.8 BWM i Vision Dynamics 

Druhým konceptem bavorské značky, který ve své práci zmíním se stal model i Vision 

Dynamics. Tento model byl navržen, jako ukazatel designového vývoje BMW 

v následujících letech ve třídě luxusních limuzín, nebo vozů typu grand kupé. Tento koncept 

kombinuje plně elektrický pohon s osobitým designem a technologiemi budoucnosti. 

Dominantní čelní maska se objevuje v podobných proporcích, jako tomu bylo u většího 

modelu Vision iNext, stejně tak se promítá i na bočním pohledu na automobil. Jeho výraz 

je ovšem v tomto případě, díky své výšce a nízko posazeným sloupkům výrazně 

dynamičtější a progresivnější. [19] 

  

obr. 2-18 BMW i Vision Dynamics – perspektivní pohled 

 

obr. 2-19 BMW i Vision Dynamics – perspektivní pohled 
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2.2.9 Mercedes-Benz Concept EQ 

Počátek společnosti Mercedes Benz je vázána ke Karlu Benzovi, jejímu zakladateli. V lednu 

1886 si Mercedes Benz nechal patentovat vůbec první produkčně vyráběný vůz na světě, 

jednalo se o Benz Patent Motorwagen. Tentýž rok následovalo i přidání benzínového 

motoru. První automobil Mercedes Benz byl uveden na trh roku 1901, v roce 1902 pro něj 

byla vytvořena ochranná známka s označením modelu Mercedes 1901 35hp. V průběhu 

třicátých let byl produkován model 770, který byl velmi oblíbený během nacistického 

období. V dnešní době se Mercedes Benz řadí mezi ty nejprestižnější, prémiové, 

automobilové výrobce na světě.  

 

obr. 2-20 Mercedes-Benz Concept EQ – perspektivní pohled 

 

Nově představeným konceptem značky v roce 2019 se stal Mercedes Benz Concept EQ. 

Jedná se nadčasovou vizi a je předchůdcem nové produktové značky od Mercedes-Benz pro 

elektrickou mobilitu „EQ“. Dynamický, elektrizující design exteriéru podtrhuje zaměření 

na výkonný elektrický pohon.  

Jednolitý tvar automobilu MB Concept EQ propojuje proporce vozů typu SUV společně 

s agresivním tvarováním vozů typu kupé, a to převážně na zádi vozu. Díky práci se sloupky 

a okny automobilu vznikly silné, puristické proporce. Dalším dominantním prvkem vozu je 

přechod černé barvy kapoty motoru přes čelní okno až po tmavě tónovanou panoramatickou 

střechu. Auto dále disponuje moderními technologiemi, které dodávají na čistotě exteriéru, 

jmenovitě, skryté stěrače, minimální spáry dveří, kamery nahrazující zpětná zrcátka, nebo 

například absence tradičních klik dveří, dotváření velmi moderní a dynamickou siluetu 

vozu. 



  

 

Interiér vozu je orientován na funkčnost a jednoduchost. Cílí na nekomplikované 

bezdotykové ovládání a dynamickou estetiku, která zrcadlí vzhled exteriéru i do interiéru. 

Velký dotykový display na přístrojové desce, se stává dominantou interiéru a poskytuje 

řidiči dokonalý, přehledný infotainment. Vůz svým ambientním osvětlením dotváří 

příjemné prostředí pro cestující, opakující se motivy pak jen dotvářejí kompaktní celek. [21, 

22] 

 

obr. 2-21 Mercedes-Benz Concept EQ – interiér 

 

 

obr. 2-22 Mercedes-Benz Concept EQ – interiér 
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2.2.10 Mercedes-Benz F 015 

Mercedes-Benz kromě konceptu EQ představil i druhý koncept, kterým se stal vůz 

s označením F 015. Tento model se pyšní dodatkem „luxus v pohybu“, který asi ideálně 

vystihuje vhodné vnímání této vize, která má posádce nabídnout maximální luxus a pohodlí. 

Exteriér vozu je specifický velmi nízkým a pozvolným sklonem přední části přecházející 

volně přes čelní sklo až do střechy, tento přechod vytváří vozu dynamickou siluetu. 

Částečně skryté dveře pak nabídnou velmi snadný přístup do interiéru vozu.  

 

 

obr. 2-23 Mercedes-Benz F 015 – perspektivní pohled 

 

 

obr. 2-24 Mercedes-Benz F 015 – boční pohled   



  

 

V interiéru vozu se nacházejí čtyři otočná sedadla, která umožňují během autonomního 

řízení přímou komunikaci posádky. Dalším výrazným prvkem interiéru se staly dotykové 

obrazovky nacházející se ve předu, vzadu a na bočním panelu auta. Ty celkové estetice 

dodávají technicistní a moderní vzhled. Celý koncept se chová jako digitální aréna, 

komunikující s cestujícími pomocí dotyků, gest nebo sledování očí. Luxusní materiály, jako 

je kůže nappa, nebo dřevěná podlaha pak dodávají vozidlu skutečně luxusní vzhled. [23, 

24] 

 

obr. 2-25 Mercedes-Benz F 015 – interiér 

 

 

obr. 2-26 Mercedes-Benz F 015 – interiér 
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2.2.11 Volkswagen Concept ID ROOMZ  

Volkswagen AG neboli Volkswagen Group, je významným německým výrobcem 

automobilů. Společnost byla založena německou vládou v roce 1937 za účelem hromadné 

výroby levných aut pro lid. Za originální design prvního vozidla této německé značky byl 

zodpovědný Ferdinand Porsche, rakouský automobilový inženýr, jednalo se o vozidlo 

Volkswagen Brouk, jehož hromadná výroba započala v roce 1939. Během padesátých let 

20 století výroba Volkswagenu rychle rostla a byly představeny dodávka Transportér a kupé 

Karmann Ghia. Nejúspěšnějším modelem Volkswagenu se stal Golf, představený v roce 

1974, ten se stal nejprodávanějším autem značky na celém světě. V dnešní době 

Volkswagen Group vlastní několik dalších automobilových společností, včetně Audi a 

Porsche v Německu, SEAT ve Španělsku, Škoda v České republice, Bentley ve Velké 

Británii, Lamborghini v Itálii a Bugatti ve Francii. V polovině roku 2015 si Volkswagen po 

překonání Toyota Motor Corporation krátce vyznamenal, že je největším výrobcem 

automobilů na světě.  

 

obr. 2-27 Volkswagen ID ROOMZ – perspektivní pohled 

 

Mezi plně elektrické modely značky VW se připojil koncept Volkswagen ID ROOMZ. 

Jedná se o vizi největšího SUV z řady plně elektrických modelů. Model byl představen 

v Šanghaji v roce 2019, očekávaná produkce by měla začít od roku 2021. ID ROOMZ bude 

vybaven systémem ID Pilot, který umožní plný režim „hand-off“, neboli 4 pasažéři bez 

řidiče. Exteriér automobilu se drží klasického tvarového řešení současných sportovně-

užitkových vozidel, nízké posazení vozidla společně s barevně odlišenou vrchní částí 

automobilu dodává vozu dynamický, puristický vzhled. Dominantní částí exteriéru se stává 

čelní maska osazena horizontálními světlomety tvořícími linii přední masky, která je 

doplněna jemným sáním vzduchu ve spodní části. 



  

 

Kabina vozu je koncipovaná jako obývací pokoj a hledí na budoucí vývoj interiérů v rámci 

autonomně řízených vozidel. Přední část vozidla je řešena velmi minimalisticky a její 

dominantou se stává informační obrazovka řidiče. Klidnou atmosféru vozu dotváří 

ambientní osvětlení v liště dveří, které reflektuje prvky nacházející se v exteriéru vozu. [25, 

26] 

 

obr. 2-28 Volkswagen ID ROOMZ – boční pohled 

 

 

obr. 2-29 Volkswagen ID ROOMZ – interiér 
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2.3 Technická analýza  

V této kapitole se věnuji technologiím spojeným s bezpečným, uživatelky příjemným a 

hospodárným užíváním vozidla. Sleduji trendy spojené s asistenčními službami 

podporujícími posun aktuální úrovně autonomního řízení 2 na vyšší. Sleduji také současné 

technologie chytrých skel, které zaznamenávají strmý rozvoj, a také vývoj akumulátorů, což 

se v celku projevuje jak na komfortu posádky, tak na dojezdech a dynamických vlastnostech 

vozidel. 

2.3.1 Autonomní řízení 

Z pohledu autonomního řízení svět „spěje“ k tomu, že automobily budou jezdit zcela samy. 

To znamená, že řízení automobilu bude zcela závislé na strojích. Autonomní řízení se díky 

stále se rozvíjejícím technologiím a inovacím stává reálnou budoucností. 

I přes to, že má autonomní řízení skupinu odpůrců, pro jeho vývoj hovoří především 

předpoklad, že doprava by díky autonomnímu řízení měla být plynulejší a bezpečnější. 

Počítač totiž nebude za jízdy telefonovat či si povídat se spolujezdcem. 

Již dnes se setkáváme s funkcemi, které nám umožňují autonomní jízdu. Zorientovat nám 

pomůže mezinárodní stupnice od nuly do pětky, která udává, do jaké míry je vůz schopen 

samostatné jízdy, definovaná SAE International. 

Úroveň 0 – žádná automatizace 

Vozy, které nesplní úroveň 1. jsou to vozy, u kterých má člověk plnou kontrolu a všechno 

ovládá sám. Vůz maximálně upozorní nebo varuje. Příkladem je rozsvícení výstrahy či 

upozornění na nízkou teplotu a hrozbu námrazy. 

Úroveň 1 – podpora řidiče 

Elektronika v autě může zasahovat do řízení na základě konkrétní situace – zpomalovat, 

zrychlovat, mírně zatáčet. A to tak, že vykonává v čase vždy jen jednu funkci.  Příkladem 

je adaptivní tempomat, Front Assist nebo Lane Assist. 

Úroveň 2 – částečná automatizace 

Auto „umí“ stejné funkce jako úroveň 1, a navíc je umí kombinovat. Takže samo umí 

zrychlovat nebo zpomalovat, a navíc točit volantem. Příkladem je autonomní parkování. 

Úroveň 3 – podmíněná automatizace 

Systém je schopen za určitých podmínek převzít zcela kontrolu nad vozidlem. Příkladem je 

takzvaný autopilot. Při jízdě po široké a dobře značené dálnici, nemusí mít řidič ruce na 

volantu, ale musí být připraven, kdykoliv řízení převzít. S automatizací řízení na Levelu 3 



  

 

počítal koncept výše zmíněného modelu VISION E z roku 2017, vize vozu ŠKODA blízké 

budoucnosti, která měla také jako první plně elektrický pohon. 

Úroveň 4 - vysoká automatizace 

Vozidla této úrovně člověk může řídit sám, ale není to nutné. Až na výjimky, kterými může 

být třeba velmi špatné počasí, husté sněžení apod. už auto zvládá všechno samostatně. A 

umí si poradit i v případě, kdy vyzve člověka k převzetí řízení, ale ten nereaguje. Pak auto 

samo bezpečně zastaví. 

Úroveň 5 -plná automatizace 

Člověk pouze zadá cílovou stanici, nepotřebuje volant. 

Aktuálně se automobilový svět nachází na úrovni 2, i když technologie a technika pro 

úroveň 3 je již připravena. Technologie pro úroveň 4 jsou již také připraveny. Mezi největší 

překážky masivního přechodu na vyšší úrovně autonomního řízení aktuálně patří 

nepřipravená legislativa, funkční bezpečnost a s tím spojené vysoké náklady. Technologie 

musí být jištěny pro všechny možné příčiny výpadku, například je zdvojeně požadovaný 

zdroj energie, agregát brzdné soustavy, řízení. [27] 

 

2.3.1.1 Asistenti autonomního řízení 

Radar zabudovaný ve vozidle 

 

Radar využitelný jako asistent odbočování – nový radar s krátkým dosahem a 

vysokofrekvenčním pásmem, který bude chránit chodce a cyklisty. Je to jeden z 

automobilových bezpečnostních pomocníků. Namísto dosavadní frekvence 24 GHz je 

založen na 77 GHz technologii, která umožňuje rozlišení s dosud nedosažitelnou přesností. 

Senzor s frekvencí 77 GHz navíc umí detekovat i směr pohybu a rychlost sledovaného 

objektu. Tento typ nového radaru představuje) základ pro další pokročilé asistenční systémy 

budoucnosti – zejména pro autonomní řízení. Jde například o Emergency street Assist, který 

v případě hrozící kolize pomáhá řidiči včas změnit směr jízdy a vyhnout se překážce. Díky 

radarové technologii má řídící jednotka téměř dokonalý přehled o tom, co se děje v okolí 

automobilu, vzdálenosti objektů a také o jejich rychlosti a trajektorii jízdy. 

Jednou ze společností, která na vývoji radaru na principu 77 GHz pracuje je společnost 

Continental. [28] 
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obr. 2-30 Systém Right-Turn Assist / Foto: Continental 

 

 

Projekční systém 

 

Inteligentním projekčním systému, bude zřejmě nedílnou součástí právě výše zmíněného 

autonomního řízení. Jde o systém, který na vozovku před automobil promítá symboly, díky 

nimž ostatní účastníci silničního provozu (chodci, cyklisté) budou jasně vědět, co má 

vozidlo v plánu udělat v dalším okamžiku. Tato technologie má podpořit důvěru 

v autonomní systém řízení a vlastně nahradit nynější způsob komunikace ve formě očního 

kontakt mezi řidičem-řidičem, řidičem-chodcem nebo řidičem-cyklistou. Auta tak budou 

umět informovat, co chtějí udělat. 

Tím se eliminuje jedna z námitek odpůrců autonomního řízení, a to výsledky 

psychologického průzkumu, jehož výstupem byla informace, že čtyři z deseti řidičů a 

chodců mají obavy, že budou sdílet společný prostor s automatickými vozy/stroji.  Na tomto 

systému již například pracuje Automobilka Jaguar Land Rover. [30] 

 

 



  

 

 

obr. 2-31 Systém Projection 

 

2.3.2 Smart Glass 

Inteligentní nebo přepínatelné sklo je sklo, jehož prostup světla se mění v závislosti na 

použitém napětí, změně intenzity světla nebo změně teploty.  Jde o změnu z průhledného 

na průsvitné a obráceně. Technologie inteligentního skla jsou například: elektrochromní, 

fotochromní, termochromní, suspendované částice, mikrooslepa a polymerem dispergovaná 

zařízení s tekutými krystaly. [32] 

 

2.3.2.1 Zařízení s pozastavenými částicemi  

Patří k elektricky přepínatelnému typu inteligentního skla. V tomto typu s rozptýlenými 

částicemi je tenkovrstvý laminát tyčinkových nanočástic suspendován v kapalině a umístěn 

a připojen mezi dvě skleněné či plastové vrstvy. Pokud není přivedeno žádné napětí, 

nanočástice jsou náhodně uspořádány, a tak blokují a absorbují světlo. Po připojení k napětí 

a jeho regulaci se mění orientace tyčinkových nanočástic, a tím reguluje propustnost 

světelnou propustnost skla. [32] 
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2.3.2.2 Elektrochromní zařízení 

Patří tedy k elektricky přepínatelnému typu inteligentního skla. Aplikace Elektrochromních 

zařízení lze kromě inteligentních skel využít například jako samoztmavovací zrcadla či jiné 

displeje. 

Elektrochromí skla používané v automobilovém nebo leteckém průmyslu většinou 

využívají vrstvenou konstrukci, a tak dosahují své kontroly nad teplem a světlem. Použité 

vrstvy umožňují tónování skla podle změny slunečního světla a tím zajišťují ochranu před 

UV zářením.  

V elektochromních sklech mění elektrochromní materiál svou opacitu (míru 

neproniknutelnosti pro elektromagnetické nebo jiné druhy záření, především viditelné 

světlo). Změnu vyvolá elektrický výboj. Po uskutečnění změny, není již zapotřebí žádná 

další dodávka elektřiny. 

V režimu přenosu jsou vodivé elektrody průhledné a regulují intenzitu světla, která jimi 

prochází; tento režim se používá v aplikacích inteligentních oken. U odrazového módu je 

jedna z průhledných vodivých elektrod nahrazena odrazivým povrchem. [32, 33] 

 

 

 

obr. 2-31 Režimy elektrochromního provozu zařízení 

 

 



  

 

2.3.2.3 Zařízení s tekutými krystaly dispergovaná v polymeru 

(PDLCs)  

Tekutými krystaly jsou nazývané látky, které mají své vlastnosti vyjádřené „mezi“ 

vlastnostmi kapalin a pevných krystalů. Tekutý krystal může téct jako kapalina, a přitom 

jeho molekuly jsou krystalického charakteru. Existuje široká škála rozličných typů fází 

tekutých krystalů, které lze rozdělit podle jejich různých optických vlastností 

Jako nositele tekutých krystalů jsou využívány polymery. Kapalná směs polymeru a 

tekutých krystalů se nejčastěji vkládá mezi dvě vrstvy skla nebo plastu, které obsahují 

vrstvu průhledného vodivého materiály. Následným vytvrzením polymeru se vytvoří 

sendvič – základ inteligentního skla. Jde o další typ/možnost elektricky přepínatelného 

inteligentního skla, uvedená struktura je ve skutečnosti kondenzátor. Elektrody ze zdroje 

jsou připojeny k průhledným vrstvám – elektrodám. Bez přísunu napětí jsou tekuté krystaly 

náhodně uspořádány a světlo rozptýlené touto strukturou zapříčiní průsvitný, mléčný, bílý 

vzhled. Po přísunu napětí / zapojení, vzniklé elektrické pole mezi dvěma vrstvami elektrod 

způsobí zarovnání tekutých krystalů a výsledkem je průhledný stav skla. A právě stupeň 

průhlednosti může být řízen úrovní použitého napětí. Při zvyšování napětí se snižuje 

množství „nezarovnaných“ krystalů a tím se rozptyluje méně světla, Pokud jsou použity 

odstíny a speciální vnitřní vrstvy sendviče, je možné regulovat množství světla i tepla 

procházejícím sklem. [32,35] 

Moderní automobily disponují v průměru pěti čtverečními metry skla, což je téměř 

dvojnásobek stavu na koncem minulého století. Okna aut na rozdíl od jiných skel 

v automobilu (zpětná zrcátka s čidlem únavy, rychloměr s 3D zobrazením) nefungují jako 

vysoce moderní a digitálně propojené soustavy. Toto má změnit nová technologie od 

Continentalu- Intelligent Glass Control, která otevírá zcela nové možnosti pro dosažení 

většího pohodlí, bezpečnosti a úspory během jízdy. Systém využívá ve své konstrukci skla 

speciální vrstvu tekutých krystalů, která dokáže na základě elektrických impulzů měnit 

úroveň propustnosti světla. Díky tomu přináší dosud nevídané možnosti změny vlastnosti 

skel ve vozidlech.  

Díky této novince mohou být panoramatická střešní okna ztmavena mnohem efektivněji než 

dříve a sníží tak nutnost použití klimatizace a tím i množství vyprodukovaného CO2.Další 

možností je částečné ztmavení čelního skla v případně hrozícího oslnění sluncem těsně nad 

horizontem. Uživatelsky zajímavé může být také využití zadních bočních skel, které je 

možno vyhřívat bez instalace drátků a využít sklo jako displej. [36] 

Sklo – v kombinaci s novými roztoky, speciálními krystaly, nanočásticemi, barevnými 

částicemi a především s inteligentním ovládáním a propojením s ostatními systémy – bude 

napříště patřit mezi hlavní inovace v automobilovém průmyslu. 
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obr. 2-32 Continental_Intelligent_Glass_Control 

 

 

2.3.2.4 Mikrožaluzie 

Jedná se o kovovou mikro vrstvu, obsahující pro oko neviditelné kovové žaluzie válcového 

tvaru, nanesenou na povrch skleněného substrátu magnetronovým naprašováním. Sendvič 

se skládá ze skleněného substrátu, kovové vrstvy mikro žaluzií, tenké vrstvy 

transparentního vodivého oxidu a tenkého izolátoru. Bez přivedení napětí do vrstvy 

transparentního vodivého oxidu se rolety rolují a nechávají projít světlo. Po připojení 

způsobí elektrické pole, že se rolety „zatáhnou“ a tím zablokují průchod světla. 

Výhodou této technologie je reakční doba přepínání mikro žaluzií v milisekundách, 

odolnost vůči UV záření a možnost přizpůsobení vzhledu kovové mikro vrstvy pomocí 

laserového nebo litografického postupu. [32]  

 

2.3.3 Elektromobilita 

V rámci elektromobility se částečně mění i celá koncepce automobilu. Úplná absence 

velkého spalovacího agregátu, nebo dalších komponentů s ním spjatých přináší mnoho 

volného prostoru. Taktéž chlazení bateriových systémů, které nahrazují nádrže není natolik 

náročné, jako u chlazení spalovacích motorů. 



  

 

Většina dnešních moderních elektromobilů je poháněna čtyřmi elektromotory, usazenými 

na jednotlivých nápravách, nebo přímo v nábojích kol. Jejich výkon je předáván na vozovku 

nejčastěji pomocí jedno, či dvoustupňové automatické převodovky. Dalším důležitým 

dílem jsou baterie, nejčastěji používané Li-ion a komponenty s nimi spjaté, jako je například 

měnič napětí, dobíjecí zásuvka, nebo řídící jednotka, spjatá i s motory. [38] 

 

2.3.3.1 Elektromotory  

Elektromotor se skládá z rotoru neboli kotvy, který je pohyblivou částí otáčející se uvnitř 

statoru, nepohyblivé části elektromotoru. Vinutím statoru a rotoru prochází elektrický 

proud, který vytváří dvě magnetická pole na sebe vzájemně působící odpudivými a 

přitažlivými silami. Tato síly otáčí rotor uchycený k výstupní hřídeli, která vykonává 

mechanickou práci.  

 

Stejnosměrný elektromotor 

 

Podle způsobu zapojení vinutí statoru a rotoru rozeznáváme stejnosměrný sériový motor 

(vinutí statoru a rotoru je zapojeno do série) a stejnosměrný derivační motor (vinutí statoru 

a rotoru je zapojeno paralelně).  

 

Možnosti uložení elektromotoru 

Elektromotory se stejně jako ostatní motory v automobilovém průmyslu ukládají na přední 

nebo zadní nápravu. Výkon se pak přenáší na kola pomocí diferenciálu. Lze říct, že při 

současně dostupných technologiích je výhodnější umístit pohon zadních kol, kde se silný 

kroutící moment dokáže efektivněji přenést na vozovku. Přidáním druhého elektromotoru 
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na přední nápravu lze docela jednoduše vytvořit elektromobil s pohonem na všechny čtyři 

kola. V této oblasti dochází k rozvoji a příkladem může být i elektromotor v náboji kola. 

obr. 2-33 Standartní uložení elektromotoru  

 

Další vývoj elektromotorů 

 

Elektromotor v náboji kola 

Elektromotor v náboji kola je myšlenkou Ferdinanda Porsche, kterou převzali a rozvíjí vědci 

z TH Köln. Tento koncept není novou myšlenkou, zatím se ale neobjevuje v sériové výrobě. 

Vyvíjený koncept jsou čtyři elektromotory umístěné mezi brzdový systém a ráfek 

standardního kola. Motory se skládají z dvaceti cívek tvořící stator a rotujících části s 24 

zuby. je-li cívka pod napětím, přitahuje nejbližší zub rotoru. Následně tedy dojde k 

roztočení rotoru a pohonu auta. Elektromotory pracují na principu reluktanční síly, která 

snižuje magnetický odpor mezi cívkou a rotorem. 

„Německá vláda chce v dohledné době přinést na silnice milion elektrických automobilů. 

Pro splnění tohoto cíle musí vozy s elektrickým pohonem výrazně zlevnit. Zároveň je nutné 



  

 

řešit ekologické problémy vznikající těžbou vzácných kovů. Oba tyto problémy jsou řešeny 

pohonem, který jsme vyvinuli,“ říká Andreas Lohner, profesor Ústavu automatizační 

techniky na technické univerzitě v Kolíně nad Rýnem. [39,40,41,42] 

  

obr. 2-34 TH Koln elektromotor v náboji kola / obr. 2-35 Vnitřní pohled – Elektromotor TH Koln – uložen v náboji kola  

 

Elektromotor nové generace 

Elektrickým motorem nové generace má být elektromotor se schopností generovat energii 

s účinností až osmkrát vyšší, než mají současné motory, a to i přes to, že současné 

elektromotory jsou na účinností až 90 %. Vývojáři firmy Magna International přistoupili k 

otázce navýšení účinnosti z pohledu “měrného výkonu”. Nový motor má mít tedy stejný 

výkon jako jeho současníci při osmkrát menší velikosti, a navíc bez požití drahých vzácných 

kovů. Součástí vývoje je také napojení na převodovku a měnič, čím by měl vzniknou účinný 

celek. Vývoj má být dokončen a elektromotor představen v roce 2021. [43]  

 

2.3.3.2 Akumulátory v elektromobilech   

Jedním z limitujících faktorů dnešních elektromobilů je dojezdová vzdálenost. 

Automobilům se spalovacími motory nemohou zatím elektromobily konkurovat. Je tedy 

pochopitelné, že řada firem pracuje na vývoji akumulátorů. 

Rozdělení akumulátorů je dle technologií. V současnosti nejrozšířenějším a 

nejpoužívanějším typem akumulátorů jsou Lithium-iontové. [45,46] 

 

Lithium-iontový akumulátor (Li-ion)  
 

Moderní elektromobily aktuálně využívají především Lithium-iontové baterie pro 

skladování energie potřebné k pohonu elektromotoru. Její výhoda je potenciální hustota 
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energie, kterou mnohonásobně překonává ostatní doposud používané akumulátory. Druhou 

výhodou je dobíjecí účinnost přes 90 %. 

Hlavními funkčními díly Li-ion akumulátoru je jsou kladná a záporná elektroda a mezi nimi 

elektrolyt, většinou ve formě tekutého média umožňujícího pohyb iontů mezi kladnou a 

zápornou elektrodou. Dalším dílem je separátor, zamezující zkratu mezi elektrodami. 

Vzniklá energie se ukládá v aktivními vrstvami uloženými v elektrolytu, jejichž chemickou 

reakcí na elektrodách je elektrická energie určená k pohonu elektromotoru při nabíjení 

ukládaná a vybíjení uvolňována. [45,46,48,49] 

 

Lithium-železo-fosfátový akumulátor (LiFePO4)  

Jedním z druhu Li-ion akumulátoru, který používá materiál LiFePO4 namísto katody. Tento 

materiál byl objeven v roce 1996 a díky svým vlastnostem, jako je dostupnost železa, 

netoxicita, nízká pořizovací cena, tepelná stabilita, dobrý elektrochemický výkon a vysoká 

specifická kapacita je považován za jeden z velmi dobrých materiálů z aktuálně dostupných 

možností. [45, 46, 48, 49] 

 

Budoucí vývoj akumulátorů  

Jak je již na úvodu řečeno, dojezdová vzdálenost je stále omezující, a proto výrobci 

automobilů i akumulátorů stále hledají nové řešení. Níže uvádím aktuálně zveřejněná řešení, 

která mají v kategorii akumulátorů značný potenciál. [45, 46, 48, 49] 

Základní parametry akumulátorů (baterií) můžeme shrnout do osmi kategorií popsaných 

níže. Všechny tyto parametry určují efektivitu využití akumulátoru pro konkrétní účel. 

 

Technologie HE3DA 

Nová technologie českých vývojářů HE3DA je možným směrem vývoje akumulátorů. I 

když je primárně určena pro stacionární ukládání energie, může být využita i v 

automobilovém průmyslu. Držitel patentu, český vědec Jan Procházka dokonce tvrdí, že 

díky zcela revoluční změně ve skladbě akumulátorů a použitým nanotechnologiím, je tento 

akumulátor nejbezpečnější lithiovým akumulátorem na planetě. [47] 



  

 

 

 
obr. 2-36 Malý městský automobil Elblesk s akumulátorem HE3DA 
 

Innolith 

Německá společnost Innolith letos oznámila, že laboratorně vyvíjí první nabíjecí baterii s 

energetickou hustotou 1000Wh/kg, což je přibližně pětinásobná hodnota dnes vedoucí 

baterie Li-Ion. Očekává se, že vývoj potrvá 3-5 let, tedy komerčního využití se můžeme 

dočkat nejdříve v roce 2023. Tak jak bylo již několikrát uvedeno, je dojezdová vzdálenost 

jedním z nejpalčivějších problémů pro současné elektromobily. O to více je důležitá otázka, 

jak a kde nabít akumulátor. [44] 

 

2.3.4 Materiály používané v automobilovém průmyslu 

Materiály použité v automobilovém průmyslu ovlivňují dynamické schopnosti automobilu. 

Pokud uvažujeme o elektromobilu, kde stále řešíme kapacitu akumulátoru, dojezdovou 

vzdálenost a nutnost dobíjení, je toto téma o to významnější. Při stejné výkonu motoru 

získáme u lehčího automobilu (automobilu s použitými lehčími materiály) lepší jízdní 

výkony. Na druhou stranu nám elektromobil, bez nutného prostoru na uložení spalovacího 

motoru, dává větší variabilitu řešení karoserie s cílem snížení odporových sil. [45, 46]  

Při uvažování o karoserii se tedy stejně jako u nosné konstrukce potkávají dva rozdílné 

požadavky – lehkost a pevnost. To je jeden z důvodů, proč je na karoserii automobilu kladen 

tak vysoký důraz. [56,57] 
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Pro automobily v segmentu střední a nižší třídy, což je cca 7 automobilů z 10 na 

automobilovém trhu, je stále nejčastěji používaným materiálem pro výrobu karosérií 

kombinace ocel – lehké konstrukce. V segmentu vyšších tříd je již dlouhodobě používán 

hliník a jeho slitiny, popřípadě konstrukce využívající kombinace obojího výše uvedeného. 

2.3.4.1 Budoucí vývoj 

Jedním z budoucích směrů vývoje dílů karoserie může být využití sendvičového kompozitu, 

ocel, polymer, ocel, který se zatím využívá například pro komponenty převodovek a 

agregátů. Zde se uplatňují jejich tlumící a antivibrační vlastnosti. Patří se například výrobky 

společnosti ThyssenKrup – Bondal. [45, 46, 47,48] 

 

 

 

obr. 2-37 LITECOR a BONDAL – Alternativní materiály 

 

Bondal se díky tenkému plastovému jádru využívá zejména pro své tlumicí schopnosti. 

Litecor je pak perspektivní materiál pro celou řadu konstrukčních částí karoserie, včetně 

pohledových dílů. 

V současné době nejsou tyto materiály vhodné k použití na vnějších i vnitřních dílech 

karoserie pro svou nízkou střižnou tuhost. Tu lze navýšit úpravou polymerové vrstvy, 

změnou materiálu, či její tloušťky. 

Citace z webu: 

 

Vývojovým materiálem je produkt Litecor taktéž od ocelářské společnosti ThyssenKrupp. 

Jedná se o materiál tvořený polymerním jádrem, zabezpečujícím vhodné deformační 



  

 

charakteristiky, a dvěma krycími tenkými ocelovými pásy. Tloušťka oceli se pohybuje 

zpravidla od 0,2 do 0,3 mm a vnitřní termoplastická mezivrstva okolo 0,3 mm. Díky tomu 

se spojují výhody obou materiálů – pevnost oceli, deformační schopnost plastového jádra a 

poměrně velký hmotnostní úbytek dílu (viz obr. 4). Přidanou hodnotou je pak tlumicí 

schopnost rázů a vibrací. Mezi ocelovými plechy a plastovým jádrem je docílena značná 

adheze obou materiálů speciální technologií zaválcování.            

obr. 2-38 Sendvičové materiály v dnešním využití 

 

Sendvičové materiály se pomalu začínají uplatňovat pro drobné konstrukční prvky 

karoserie. V budoucnosti se uvažuje o plošném nasazení i na panelové díly.  

 

 

obr. 2-39 Graf vlastností sendvičových materiálů – oproti dnes používaným 
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Díly lisované jako sendvič, jsou pouze o 10 % procent těžší než stejné díly vyrobené z 

hliníku a při tom o 30 % levnější! Vedle výhod hmotnostních a tuhosti dílů, je zde další 

výhoda. Tou je možnost používat obdobné výrobní postupy a metody při přípravě materiálů, 

jako u standardní oceli. 

Deformační chování materiálu, zajišťující mj. bezpečnost, je jako u běžně používaných 

hlubokotažných IF ocelí, a to i přes jejich vyšší pevnost. Sendvič má i několik stále 

otevřených oblastí, a těmi jsou například svařování dílů nebo jejich korozní odolnost. 

I přes některé omezení, je tento sendvičový materiál řazen k materiálům budoucnosti 

karoserií. [49, 50, 51, 52] 

  



  

 

 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE  

 

3.1 Analýza problému  

Automobiloví průmysl dnes přichází do nové éry, která se zaměřuje na minimální 

ekologické stopy a alternativní pohony. Důvodem je především uspokojení poptávky 

zákazníků a současně splnění legislativně ekologických nároků na výrobu a provoz vozidel. 

Jedním z hlavních směrů vize pohonů s nulovou uhlíkovou stopou se staly plně elektrické 

automobily. V tomto směru vzniklo velké množství konceptů, avšak většina z nich se 

nezabývá změnou trhu v následujících letech a nereflektuje rychlost vývoje technologií s 

možnou změnou celého automobilového trhu, spojenou s měnícími se nároky uživatele. 

Drtivá většina značek se u svých e-konceptů nebo elektrických produkovaných vozidel 

snaží, o co nejvíce puristické pojetí, a to jak exteriéru, tak i interiéru.  

 

3.2 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z rešerše 

Změny designu, které s sebou v dnešní době elektromobily přinášejí často nevyužívají 

výhod a potencionálu elektrického pohonu. Mezi ty se řadí například možnost celkové 

změny koncepce vozidel, a to jak v interiéru, tak v exteriéru, ty jsou umožněny ušetřením 

místa, způsobeného absencí spalovacího motoru a dalších při náležících komponent. Dalším 

ukazatel nadcházejících změn v koncepci automobilu je současně předpokládaná evoluce 

trhu, kdy se očekává omezení vjezdu do center měst a vzrůstající trend mikro mobility. 

Nadcházejících deset let přinese změnu myšlení ve využívání vozidel a jejich rozdělení a 

určení, jako je například dálkové cestování. Cílová skupina současně bude vyžadovat 

maximální konektivitu, možnost individualizace vozu a minimalizaci ekologického dopadu 

výroby a provozu automobilu na okolní prostředí. Proto je důležité se zaměřit na novou a 

originální koncepci automobilu. To je mi hlavní motivací ke zpracování tohoto tématu, které 

je v dnešní době velmi aktuální. 
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3.3 Cíl práce  

Cílem této práce je navrhnout koncepční design elektromobilu budoucnosti. Tento vůz bude 

designovou vizí pro rok 2030, kdy je zadána cílová skupina – generace alfa. Návrh musí 

vystihovat budoucího směřování designu v automotive průmyslu, a to primárně v rámci 

interiéru vozu. Vysoký důraz bude kladen na funkčnost a originalitu řešení, s ohledem na 

požadavky cílové skupiny a změny, které se odehrávají v automobilovém průmyslu. Pro 

každou část interiéru bude navrženo několik konceptů řešení, které využívají nové 

technologie. Dílčím cílem je vytvoření transformovatelného místa pro uživatele, které bude 

splňovat ergonomické, ekologické a bezpečnostní požadavky s důrazem na komfort při 

řízení, práci, nebo relaxaci. Dalším cílem je vytvoření tvarově atraktivního objektu s 

charakteristickými rysy, který bude působit nadčasově a konkurenceschopně. Posledním 

cílem je realizace prototypu vytvořeného designu.  

Na základě spolupráce se ŠKODA AUTO bude pro základní určení požadavků cílové 

skupiny využita technika „customers journey“. 

 

3.4 Cílová skupina – Generace alfa 

Cílová skupina je termín užívaný primárně v marketingu, nicméně určení cílové skupiny je 

současně jedním ze základních milníků při tvorbě nového produktu. Díky jejímu správnému 

určení, lze optimalizovat požadavky a nároky na produkt a odhadnou potřeby zákazníka.  

Takzvaná generace alfa je dle zadání hlavní cílovou skupinou tohoto projektu. Za generaci 

alfa se označují děti narozené od roku 2010 až do rok 2025, lze tedy předpokládat, že 

majoritní většině potencionálních zákazníků bude přibližně 20 let. Předpokládá se, že 

generace alfa bude takzvanou generací tisíciletí, tedy nejvíce vzdělanou, nejbohatší a 

nejvíce technologicky propojenou a vyspělou. Jejich výdajová síla bude tedy obrovská. 

Přibližné odhady poukazují na to, že se do roku 2025 narodí přibližně 2,5 miliardy dětí, 

generace alfa. Zatím co rodiče těchto dětí jsou digitální rodáci, nebo minimálně zažili 

příchody revolučních technologií, jako je nástup éry smartphonů, nebo první iPad. Děti 

generace alfa budou celý život ponořena do technologií a ta se stane jejich nedílnou součástí. 

Generace Alfa vyroste v interakci s umělou inteligencí a roboty i lidmi. Budou si hrát s 

připojenými hračkami, které budou reagovat na příkazy a budou vybavené emoční 

inteligencí. 

 



  

 

3.4.1 Průzkum trhu – Customers journey map 

Takzvané Customers journey (Dále – cesta zákazníka), je velmi účinná technika, která 

pomáhá mapovat a pochopit motivaci zákazníka k nákupu produktu, mapuje jeho potřeby, 

nejistoty a obavy. Použití této metody bylo jedním ze zadávacích kritérií pro tuto 

diplomovou práci ze strany ŠKODA AUTO s.r.o. Přestože je většina fungujících výrobců 

schopna analyzovat trh/ zákazníky ze svým prodejů a poptávky, samotná data prodejů 

nedokáží odhalit co zákazník prožívá během nákupu a užívání produktu. Metoda cesty 

zákazníka je jeden z nástrojů k odhalení míst k vylepšení produktu. Cesta zákazníka 

používá vyprávění příběhů a vizuály pro ilustraci vztahu, který má zákazník s výrobcem, 

nebo prodejcem po určitou dobu. Příběh je vyprávěn z pohledu zákazníka, což poskytuje 

nahlédnutí do celkové zkušenosti zákazníka. Metoda pomáhá lépe porozumět požadavkům 

zákazníka. [56]  

 

Účelem pozorování cesty zákazníka je porozumět tomu, čím zákazníci procházejí, a zlepšit 

kvalitu uživatelského zážitku, zajistit soudržnost a bezproblémový zážitek na všech 

kontaktních bodech a napříč všemi vrstvami. Výstupem této metody je optimalizování 

produktu pro maximální uživatelský zážitek. 

Definice cílové osoby, skupiny 

Prvním bodem je určení typu cílového zákazníka, potencionálního zákazníka, nebo skupiny 

zákazníků, v závislosti na účelu mapování zákazníkovi cesty.  

V případě koncepce vozidla budoucnosti (2030), pro dálkové cestování je cílovou skupinou 

této diplomové práce takzvaná generace alfa, generace narozená po roce 2010. Jak bylo již 

avizováno, v roce 2030 tato generace bude čítat přibližně 2,5 miliardy lidí, čímž se stává 

velmi lukrativní cílovou skupinou s velkou kupní sílou. 

Definice zákaznických fází 

Cesty zákazníka jsou obvykle organizovány podle fází zákazníka, kterými prochází. Každá 

fáze představuje hlavní cíl, kterého se zákazník snaží dosáhnout na jejich celkové 

cestě. V tomto kroku je důležité určit body kde by zákazník mohl s produktem mít problém, 

nebo by mohly nastat nesnáze a snažit se těmto problémům předejít. Základem je určení 

samotných fází, kterými zákazník prochází a následné analyzování procesů, která v těchto 

fázích vykonává. 

 Analýza se věnuje výhradně fázím spojeným s užíváním daného produktu (koncepci 

elektromobilu budoucnosti). V tomto případě je důležité uvědomit si, že se jedná o 

automobil pro dálkové cestování (1000 km za 10 hodin), tím budou ovlivněny u jednotlivé 



  

50  

fáze zákaznické cesty. Dalším krokem bude určení fiktivního zákazníka, v tomto případě to 

bude úspěšný mladý pár, Theodor (21) a Lucy (19). 

  

 

obr. 3-1 Ilustrace – pár Theodor a Lucy 

 

1. Fáze – Naplnění životního stylu dospělých generace alfa – „chci mít neomezené 

možnosti pohodlného a bezpečného cestování, během kterého budu stále v kontaktu 

s přáteli a budu mít i prostor pro případné nutné řešení pracovních/ studíjních záležitostí.“ 

 

 

 

obr. 3-2 Ilustrace – pár Theodor a Lucy 

 

„Kam pojede? Co bude Theo a Lucy potřebovat sebou? Kde se ubytují, nebo přespí? Jak se 

na cestu nachystat? Jak a kam si zabalí zavazadla (Pokud je potřebují)? Řeší nastavení 

navigace a dopravní situaci na cestě. Jak auto před cestou (popř. po cestě) vyčistit? Jak 

zajistím abych dojel do cíle? Jak mohu aktualizovat informace o dopravní situaci? Jak 

naplánuji přestávky? Jak pohodlné je auto? “ 

  



  

 

2. Fáze – Na cestě za dovolenou. Ve druhé fázi jsou Theo a Lucy připraveni na cestu a 

vydávají se 1000 km od domova. Během cesty mohou využít funkce autonomního řízení a 

relaxovat, povídat si, nebo pracovat, řeší následující: 

 

„Chci mít k dispozici přístup k internetu. Jako spolujezdec chci pohodlný prostor pro 

rozložení mediálních zařízení, nebo pracovních materiálů. Jako spolujezdec chci mít 

světelný komfort. Jako řidič očekávám možnost plnohodnotného zážitku z jízdy.“ 

 

obr. 3-3 Ilustrace – automobil na cestě 

 

„Jak odemkneme/ zamkneme automobil? Jak efektivně dobíjet auto během cesty? Jak se 

dostaneme k auto/ jak auto vyparkujeme? Jak lze skloubit řízení, relaxace, komunikace a 

práce uvnitř jednoho auta? Jaké technologie a výbavu budou Theo s Lucy od svého auta 

očekávat? Jak budou řešeny informační obrazovky v interiéru? Jaká bude dojezdová 

vzdálenost na jedno nabití? Jak bude fungovat autonomní chod vozidla? Jak bude řešena 

mediální zábava a konektivita ve voze?“ 

 

3. Fáze – příjezd do destinace, nebo k ubytování. Fiktivní zákazníci Theodor a Lucy 

dorazili do své destinace (na hotel, k moři, do hor…) Poslední fází je vyřešit situace které 

mohou nastat v cílové destinaci, po příjezdu a během pobytu tam: 

 

„Potřebuji nabít bezpečně auto a nechat ho bezpečně bez dozoru. Chci informaci, pokud by 

někdo manipuloval s mým vozem bez mého vědomí. Chci informaci, v jakém stavu 

(zavřené dveře, dobité, vypnuté…) se nachází mé auto.“  



  

52  

 

 

obr. 3-4 Ilustrace – pár Theodor a Lucy v cílové destinaci 

 

Toto zmapování situace pomáhá pochopit a odhalit možné problémy, které se u tohoto 

automobilu mohou objevit a předejít jim, nebo je vyřešit ve prospěch cílové skupiny. Po 

vytvoření variantních studií je doporučený návrat k „cestě zákazníka“ a znovu ověření 

správnosti řešení jednotlivých fází a možných situací. 

 

3.4.2 Požadavky na produkt na základě „customers journey“ 

Vzhledem ke skutečnostem pojícím se s generací alfa, lze konstatovat, že tato generace bude 

mít velké technologické nároky na fungování automobilu. To jak z hlediska přepravy, tak i 

možnosti individualizace a mediální interakce s automobilem. Dalším důležitým kritériem 

bude důraz na ekologickou stopu vozidla, a to i s přihlédnutím na využité materiály. 

Vyšší náklady na výrobu těchto technologií budou částečně smazány jejich dostupností a 

množstvím. Studie Cartoon Network New Generation z roku 2016 zjistila, že australské 

děti ve věku 4–14 let utrácely prostřednictvím jejich kapesného částky, řádově v miliardách 

dolarů. Očekává se tedy, že děti generace alfa budou mít silný vliv na nákupní chování jejich 

rodičů a ti za ně budou ochotni vydat nemalé prostředky. 

 

 

3.5 Základní parametry a legislativní omezení 

Základní parametry produktu vyházejí převážně z průzkumu trhu a konkurenčních vozidel. 

V případě půdorysných rozměrů by se vozidlo mělo vejít do šířky 2000 mm, rozvoru náprav 

3500 mm, maximální výšky do 1650 mm a celkovou délkou do 5000 mm. Na vozidlo nejsou 

kladeny omezující velké omezující nároky na velikost a manévrovatelnost na základě jeho 

určení, kterým je dálkové (dálniční) cestování. 



  

 

Hmotnost automobilu nesmí přesahovat 2500 kg, což je přibližná hranice hmotnosti 

dnešních konkurenčních vozidel. Vzhledem k vývoji se předpokládá, že celková hmotnost 

vozidel díky kompozitním a novým materiálům i technologiím bude nižší. 

Přibližný výkon automobilu by se měl pohybovat na hranici nad 300 koní, to převážně kvůli 

konkurenceschopnosti automobilu, současně je třeba dbát i na dojezdovou kapacitu 

automobilu, které může dopomáhat elektricky omezená maximální rychlost vozu. 

 

3.6 Použité výrobní technologie 

Vzhledem k postavení automobilky Škoda se předpokládají celosvětové prodeje automobilu 

(převážně Evropa a Čína) a vzhledem k rostoucímu zájmu o elektromobily, lze 

předpokládat roční prodeje pohybující se na hranici 50–300 tisíc kusů ročně. Na základě 

těchto čísel lze očekávat klasický postup výroby, kterým je lisování dílů, alternativou 

k tomuto postupu může být nástup nových materiálů. Těmi mohou být například 

kompozitní materiály, které nabízejí mnoho výhod, v současnosti jsou používány spíše pro 

menší součásti, nicméně budoucí vývoj bude schopen nabídnout jejich využití i na velkých 

plochách automobilových dílů. Interiér vozu by měl respektovat ekologické požadavky trhu 

a maximálně využívat lokální recyklované a recyklovatelný materiály.   

Cena koncepčního automobilu budoucnosti nelze přesně odhadnout, nicméně velmi reálné, 

že i při použití nových technologií nepřesáhne cenu dnešních elektromobilů v dané 

kategorii, a to hlavně díky větší dostupnosti elektromobilů a úspoře na dnes drahých high-

tech součástech.  
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
 

V rámci problematiky spjaté s návrhem koncepce automobilu budoucnosti, pro dálkové 

cestování je ideálním postupem tvorby začít u samotných požadavků na automobil, a to 

primárně v rámci interiéru. Ten stanoví užitný prostor, který následně definuje tvarosloví 

samotného automobilu – neboli získáme minimální potřebný prostor, které je třeba dodržet 

pro posádku pohodlné, technicky vyspělé a ergonomicky správné, zpracování interiéru. Na 

základě tohoto výstupu je výrazně snazší tvořit exteriérové řešení. Následný výsledek 

současně bude současně přesnější a realizovatelný. Pří celém postupu je velmi důležité 

dodržet ergonomické požadavky na vozidlo. To jak v rámci interiéru, tak v rámci exteriéru.  

 

4.1 Interiér  

Interiér neboli prostor, kde posádka automobilu tráví většinu času, je třeba dbát na dodržení 

ergonomických zásad a splnění technologických požadavků cílové skupiny. V rámci 

interiéru je třeba, zabývat se správným rozmístěním sedadel, palubní desky automobilu, 

volbou vhodných materiálů a další problematikou s interiérem spjatou.  

Na základě vypracovaných analýz vyplynulo následující. Automobil bude určen primárně 

dvoučlenné posádce s možným převozem až čtyř pasažérů. Vozidlo splňuje požadavky 

stanové v samotném zadání – možnost osobního řízení s následným přepnutím do 

autonomního módu, během tohoto módu bude mít posádka možnost vzájemně 

komunikovat, relaxovat, pracovat nebo spát. Interiér je vybaven technologie budoucnosti, 

které se vyvíjejí (převážně v jiných odvětvích už dnes), jmenovitě například technologie 

Smart Glass včetně projekce, v kombinaci s umělou inteligencí a rozšířenou realitou. 

Očekává se eliminace většiny tlačítkových ovladačů, které budou nahrazeny dotykovými 

obrazovkami. 

 

  



  

 

4.1.1 Variantní řešení I. 

V prvním variatním řešení jsem využil koncepce sedadel 2+2, přičemž je automobil 

vybaven 4 shodnými sedadli s možností otočení o 360 stupňů. To snižuje náklady na výrobu 

a současně přináší mnoho výhod. Tato koncepce umožní jednoduše odestranit zadní sedadla 

v případě, že nebudou potřeba, tím zvětšit vnitřní prostor automobilu na převoz zavazadel, 

nábytku, popř. dalších věcí dle podtřeby (Snížení hmotnosti je v tomto případě 

zanedbatelné). Další důležitou výhodou je umožnění přímé komunikace posádky během 

cesty – po zapnutí autonomního řízení. Palubová deska automobilu se vyznačuje svojí 

jednoduchostí a bude poskytovat dostatek prostoru k umístění palubního infotaimentu, 

v něm bude možné nastavit jednotlivé funkční prvky automobilu. Volant automobilu může 

být řešen dvěmi způsobi, prvním je dnes standartní pevné uchycení. Druhou možností je 

aplikace nových technologií pro ušetření místa, ty umožní jeho skrytí, přímo do polubové 

desky, v případě že není potřeba. Nástup do auta je možný z obou stran pomocí čvteřice 

dveří. 

obr. 4-1 Půdorysný pohled I. varianty    obr. 4-2 Půdorysný pohled I. varianty   
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4.1.2 Variantní řešení II. 

Druhá koncepce vnitřeního prostoru se liší řešením zadní řady sedadel, pevná zadní řada 

umožňuje umístění statických prvků, jako je ovládácí panel mezi jednotlivá místa pro 

sezení. Další změnou která se zde oběvuje, je změna v linii přístrojové desky v přídi auta, 

zde je zvýrazněno oddělení prostoru rudiče od zbytku vozu. Podobně jako v předchozím 

případě jsou obě přední sedadla otočná o 360 stupňů. Možnost přespání v automobilu by 

mohla přínést pevná zadní lavice, která by mohla mít možnost být rozložena, toto řešení by 

bylo konstrukčně jednodužší, než první variantní řešení, kde se spací plochy docílí 

rozložením a následným spojením sedadel. Nastupování do auta se nijak nezměnilo oproti 

variantnímu řešení číslo 1.  

 

 

obr. 4-3 Půdorysný pohled II. varianty   



  

 

4.1.3 Variantní řešení III. 

V třetím koncepčním řešení bylo využito velkého vnitřního prostoru pro posádku 

automobilu a byla přidána pevná lavice tvořící písmenu „L“. Tak bude schopna posádce 

v zadní části automobilu nabídnou větší komfort pro cestování a případně poskytnout páté 

místo na sezení. Zelená linie jdoucí z přední části automobilu byla protažena až k přechodu 

k vyvýšené části zadní lavice. Tím vzniká alternativně oddělený prostor řidiče. Jeho sedadlo 

lze i jako u předchozích případů otočit a tím spojit s lavicí a umožnit tak přímou komunikace 

v době jízdy během autonomního řízení, nebo pokud se automobil nepohybuje. Pravá strana 

(ve směru jízdy) má stejné řešení dveří, jako tomu bylo u předchozích případů, levá strana 

je pak přístupná jen z místa řidiče. Velkou výhodou se stává velmi jednoduchá přestavba na 

spací prostor. 

 

 

obr. 4-4 Půdorysný pohled III. varianty   
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4.2 Exteriér  

Exteriér automobilu nutně následuje požadavky na interiér a přímo z něj vychází, to ovšem 

nedegraduje jeho důležitost, naopak exteriér se většinou stává první věcí, kterou 

potencionální zákazník vnímá a která ho přiměje si auto prohlédnout blíže, případně 

zvažovat jeho koupi. Proto je třeba navrhovat auto co nejvíce atraktivně – tj. sledovat 

současné, nebo budoucí trendy a následovat jejich směr. Ergonomie je v tomto případě 

řešena hlavně v případě nastupování, dobíjení, popř. přístupu k zavazadlovému prostoru, 

nemalou roli hraje i aerodynamika, která zrychluje automobil a zvětšuje dojezd, nebo 

bezpečnost, jak posádky, tak chodců. 

 

4.2.1 Koncepční řešení exteriéru 

V rámci exteriéru jsem řešil, jak koncept automobilu budoucnosti pojmou a zpracovat. Jako 

vhodné, resp. použitelné se jevilo být více variant, většinou se jednalo o vozy, které spadali 

do vozových kategorií SUV (sport utility vehicle – sportovně užitkové vozidlo), MPV 

(multi-purpose vehicle – víceúčelové vozidlo), nebo sedan, popř jejich kombinací tvořících 

novou kategorii. 

 

 
obr. 4-5 Čelní pohled variant exteriéru   



  

 

5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 
 

Finální řešení je spojením předešlých variantních návrhů a současně respektuje poznatky 

analýz. Nejdůležitějším kritériem bylo dodržení zadání a respektování požadavků cílové 

skupiny alfa. Výsledek se zaměřuje na trans-formovatelnost interiéru i během doby. Režimy 

interiéru jsou řízení, práce, relax/ spánek. Automobil se snaží najít ideální kompromis mezi 

dostatečným prostorem pro posádku, ergonomií pro transformace a komfortním prostředím.  

 

5.1 Tvar a kompozice 

Hlavním cílem bylo vytvoření originální a nadčasové podoby vozidla, která bude 

respektovat vnitřní prostor. Minimalistické tvarování a velmi čisté a jednoduché plochy 

dodávají vozidlu nadčasový a harmonický vzhled, dominantou interiéru je linie zadních 

sedadel, která odděluje užitnou část automobilu, od části pro posádku. Dalším 

nepřehlédnutelným prvkem se stala velká prosklená plocha bez A, B i C sloupků, která 

nabízí multimediální systém a okamžitou možnost interakce s posádkou. Mimo to dokáže 

zajistit posádce soukromí, nebo velmi efektivně utlumit množství světla jdoucí do interiéru. 

 

 

obr. 5-1 Perspektivní pohled finální varianty 
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Osvěžujících prvkem designu se stal velký dotykový display v přední části vozidla, který díky 

své matné povrchové úpravě v režimu vypnutí dokonale doplňuje tvarosloví interiéru a 

současně rozbíjí masivní hmotu v čele automobilu. Celkově příjemný pocit z interiéru dotváří 

ambientní osvětlení umístěné podél střešních linií, podél bočnic a pod přístrojovou deskou, to 

současně v kombinaci s mediálním systémem automobilu poskytuje možnost personalizace. 

 

obr. 5-2 Detail – přední sedadla 

 

Obr. 5-3 Perspektivní pohled zezadu 



  

 

Futuristický volant, který je během autonomní jízdy uschován v palubové desce přináší do 

interiéru ostřejší tvarování korespondující s přídí automobilu, jeho tvarování jasně vymezuje 

optimální pozici pro úchop a velký dotykový display slouží k ovládání automobilu, během 

vypnutého autonomního režimu. Tvar dotykové obrazovky volantu byl inspirován půdorysným 

tvarováním vozu a sjednocuje tak vnitřní prostor. 

 

 

 

obr. 5-4 Přístrojová deska v režimu řízení 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A 

       ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 
 

6.1 Konstrukčně technické řešení 

Tato kapitola se zabývá finálním technickým řešením elektromobilu budoucnosti, pro 

dálkové cestování. Jsou zde popsány jednotlivé části vozu, využití a rozmístění jednotlivých 

částí interiéru a rozměrová kompozice vozidla.  

 

6.1.1 Rozměrové řešení  

Rozměrové řešení exteriéru nebylo v práci pevně specifikováno, v rámci diplomové bylo 

zpracováno rozměrové řešení interiéru vozidla, které poskytuje výchozí hodnoty pro 

případnou nástavbu exteriéru vozu. Řešení exteriéru by ovšem nemělo překračovat rozměry 

zmíněné v kapitole 3.5 Základní parametry a legislativní omezení 

Záměrem této práce bylo vytvoření vhodného vnitřního prostoru vozidla, který cestujícím 

bude poskytovat dostatečný komfort, umožňovat vzájemnou komunikaci a nabídne možnost 

relaxace během dálkových cest. Díky využití systému oboustranných sedadel v přední části 

vozidla skombinovanou s adaptivní palubní deskou bylo docíleno optimalizace vnitřního 

prostoru, který poskytuje plnohodnotnou pracovní i relaxační zónu až čtyřem cestujícím.  

Celková délka interiéru přitom nepřesáhla 3500 mm a využitá šířka vozidla v rámci interiéru 

činí 1600 mm. To vše při zachování plnohodnotných sedadel o hloubce 385–420 mm (lze 

prodloužit díky děleným částem sedadla). 

obr. 6-1 Hlavní rozměry 



  

 

 

Hlavním úložným prostorem vozidla se stala velmi rozměrná záď vozu doplněná 

praktickými přihrádkami pod zadní řadou sedadel. 

 

 

 

 

obr. 6-2 Hlavní rozměry 

 

6.1.2 Vnitřní mechanismy a komponenty  

Výrazným a současně centrálním prvkem auta se stal multifunkční dotykový volant, který 

umožňuje řidiči během režimu řízení jednoduše a intuitivně ovládat automobil bez nutnosti 

sundání rukou z volantu, během režimu autonomního řízení bude volant skryt v palubové 

desce. Ergonomie volantu navádí řidiče nenásilnou cestou k optimální uchycení volantu.  

 

obr. 6-3 Výsuvný multifunkční volant 
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obr. 6-4 Přístrojová deska 

Přístrojovou desku automobilu tvoří dvě velké ovládací konzole, jedna výsuvná, která je při 

řízení nahrazena volantem a jedna statická, poskytující jízdní informace. V případě výsuvné 

desky je využito ztmavené sklo s nízkou propustností v kombinaci se snímáním pohybu rukou 

a projekcí. Druhy, statický panel využívá matné dotykové obrazovky s vestavěnou čtečkou 

otisků prstů a snímáním obličeji, pro možnost bez klíčového startování vozidla 

 

obr. 6-5 Úložné prostory 



  

 

 

obr. 6-6 Schéma úložných prostor 

 

Úložné prostory tvoří významnou část vnitřních prostor automobil, jejich využití je klíčovou 

součástí interiéru hlavně díky samotné koncepci a určení vozidla. Přední část nabízí odkládací 

plochu s možností skryté schránky, kterou využijí převážně řidič a spolujezdec, další odkládací 

prostory se skrývají u zadní řady sedadel, ve střední části se nachází chlazený box, pro uchování 

čerstvosti potravin, nebo tekutin během dálkové cesty. Zadní řada sedadel nabídne cestujícím 

maximální komfort díky plnohodnotné podpoře nohou. 

 

obr. 6-7 Schéma ovládacích prvků a užitných ploch 
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Ovládací prvky automobilu jsou umístěny podél celého obvodu automobilu v rámci 

aplikace technologie SmartGlass, doplňková ovládací centra se nacházejí v přední části 

automobilu v podobě výsuvného panelu a dotykové plochy, jak je zobrazeno na obr. 6-4 

systém ovládacích prvků pak doplňuje dotyková plocha umístěná na výsuvné opěrce, mezi 

zadní řadou sedadel. Funkční neboli pracovní plochu tvoří výsuvný a rozložitelný stůl 

umístěný mezi přední a zadní řadou sedadel, ten má několik pozic použití, jak je zobrazeno 

na schématu. 

 

6.1.3 Materiálové řešení 

Materiály, které byly zvoleny v rámci této diplomové práce se vyznačují především svými 

high-tech vlastnostmi, nebo velmi šetrnou ekologickou stopou, takto zvolené materiály jsou 

pro posádku příjemné jak esteticky, tak psychologicky, současně splňují technologické 

požadavky v rámci navrženého interiéru. 

Na spodní části sedadel byl použit materiál společnosti Odegon Technologies Limited, 

jedná se o materiál, který obsahuje nano ochranu s aktivním uhlím, které absorbuje pachy, 

materiál je vysoce odolný. Materiál společnosti Odegon lze prát, nebo omýt. Zbylá část 

sedadel je pokryta materiálem Flocus Kapok Fleece. Kapok je udržitelné vlákno, které 

nezanechává téměř žádnou uhlíkovou stopu. Kapok má četné vlastnosti, jako je hedvábná 

měkkost a velmi příjemný na dotek, materiál má současně dobré izolační vlastnosti. Na 

pohyblivých částech byl použit materiál SuperFabric společnosti Eurofabrics.  Díky 

integraci pokročilých technologií a inovativního myšlení je SuperFabric vysoce kvalitní, 

vysoce hodnotná a vysoce výkonná speciální tkanina. SuperFabric je odolný, flexibilní a 

omyvatelný materiál používaný v textilním průmyslu. 

 

Výsuvný ovládací panel v přední části vozidla byl vytvořen z materiálu HoloPro, jedná se 

speciálně upravené sklo, které umožňuje kvalitní projekci i během denního světla, lze jej 

aplikovat i s libovolnou úpravou nebo zatmavěním s libovolným výřezem. Na hlavní 

dotykovou plochu bylo využito tvrzené sklo s matnou povrchovou úpravou. 

 

Konstrukce automobilu by v budoucnu mohla být vyrobena ze sendvičových materiálů, 

které svojí hmotností, pevností a protihlukovými vlastnostmi budou jedním z možných a 

atraktivních řešení. 

  

 

 



  

 

6.1.4 Technologie 

Technologie využité ve voze jsou primárně mediálního charakteru, jedná se hlavně o využití 

SmartGlass technologie. Tato technologie PDLC umožňuje okamžitou změnu průhlednosti 

skel díky elektrolytické vrstvě umístěné mezi vrstvami skla, a to průhlednosti od 5% do 

95%. To umožní posádce okamžitě měnit „zatmavění“ oken. Pomocí této technologie 

v kombinaci s projekcí a detekcí pohybu/ gest lze ze skel automobilu vytvořit velkoplošné 

dotykové monitory. To přináší možnost práce, studia, infotainment nebo multimediální 

zábavy během jízdy. 

 

obr. 6-8 Aplikace technologie SmartGlass 
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6.2 Ergonomie 

V rámci této kapitoly řeším ergonomické uzpůsobení interiéru posádce, ten musí splňovat 

základní legislativní požadavky a současně nabízet maximální komfort cestujícím i trans 

formovatelnost pomocí pokročilých funkcí auta. Základním požadavkem na interiér vozidla 

byla přizpůsobitelnost pro 5 percentilní ženu i 95 preventivního muže z populace.  

 

6.2.2. Ergonomie sedadel a ovládacích prvků 

Primárním prvkem v rámci ergonomie vozu je pozice pro řízení a pozice pro pohodlný 

posed během dálkového přesunu. Z toho důvodu bylo využito ergonomických poznatků 

z nábytkářských norem, které v rámci určení vozidla více vyhovují očekáváním posádky, 

pohodlné, vyšší a nastavitelné sedačky současně splňují ergonomické požadavky na řízení 

a úchov volantu, i pozici pedálů. Tyto sedačky jsou vybaveny inteligentním systémem 

dofouknutí, který dokáže dotvořit tvar sedačky pro pevnější fixaci cestujících na jejich 

sedadlech. (Předpokládá se minimální angažovanost posádky v řízení) 

 

 

obr. 6-9 Základní ergonomie – řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6.2.3. Ergonomie zorných úhlů 

Jednou z primárních výhod využití celoprosklené plochy je vytvoření ideální výhledu 

z vozidla v horizontální rovině, a to jak pro řidiče, tak i pro zbytek posádky automobilu. 

Prosklené plochy jsou navrženy tak, aby umožnily panoramatický výhled při cestě krajinou 

a pomocí technologie SmartGlass zajistili dostatečné soukromí při cestě městskou 

aglomerací. Řešení vychází z nejnovějších technologií a respektuje požadavky cílové 

skupiny. 

obr. 6-10 Základní ergonomie – výhled horizontální 

 

obr. 6-11 Základní ergonomie – výhled vertikální 
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Přístrojová deska, spolu s přídí automobilu byla navržena tak, aby splňovala všechny 

požadavky na výhled z automobilu pro řidiče i jeho spolujezdce, primárním řídícím 

systémem ovšem zůstává autonomní vozidlo řízené pomocí skrytých kamer a radarů. 

 

V případě nutnosti aplikace A sloupků, kvůli pevnosti karoserie a bezpečnosti vozidla, by 

zorné pole zůstalo stále odpovídající normám a požadavkům. Další variantou by pak bylo 

umístění chytrých kamer v kombinaci s projekcí na sloupek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 6-12 Základní ergonomie – výhled horizontální 

 

6.7 Bezpečnost a hygiena  

Bezpečnost posádky v interiéru je zajištěna pomocí pásů skrytých na okrajích sedadel, lze 

ovšem konstatovat, že pravděpodobnost rizika nárazu se v rámci následujících let velmi 

zmenší, díky přibývajícím jízdním asistentům, které tuto kolizi dokáží předpovědět, a 

předejít ji. Další prvek zvyšující bezpečnost možnost vzájemné komunikace automobilů 

mezi sebou s funkcí předávání jízdních dat k optimalizaci provozu a bezpečnosti. 

Využití materiálů jako je Flocus, SuperFabric ad. přináší možnost omyvatelnosti interiéru, 

čímž lze docílit vysoké čistoty prostředí v autě, dále se předpokládá využívaní vozu v rámci 

jedné rodiny. Dalším prvkem přinášejícím kvalitu prostředí jsou instalované HEPA filtry, 

které posádku automobilu ochrání před vnějšími nečistotami, bakteriemi, nebo například 

pyly. 



  

 

6.7 Udržitelnost 

Světové normy, snaha o snížení uhlíkové stopy, nástup alternativních pohonu, to vše je 

velmi aktuální téma. Dá se očekávat, že nastupujících generací se tato problematika dotkne 

ještě výrazněji a automobilový průmysl je jedním z nejvíce zasažených odvětví. I to je 

důvod k přemýšlení nad tím, kterou cestou alternativního pohonu se vydat, nebo jaký 

materiál použít v interiéru. Trend i ekologické smýšlení ukazují na jedno, recyklované a 

obnovitelné materiály budou nutnou cestou drtivé většiny automobilek, tento trend se 

současně čím dál častěji ukazuje v rámci nových konceptů.  

 

7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
 

V současné době je k dispozici široká škála barevných řešení a výrobci si s barevností 

nemusí lámat hlavu. Co je z pohledu barevnosti důležitější, je fakt, že mnohé značky či 

varianty vozidel jsou přímo propojené s konkrétní barevnou škálou, která jim dodává  

typický a charakteristický styl. Volba barevny interiéru dokáže podtrhnout funkčnost a  

automaticky navádět uživatele, stejně tak navodit určité dojmy a pocity. Vizuální  

zvýraznění některých častí interiéru pak dokáže zcela změnit jeho vnímání.  

daného interiéru. 

 

7.1 Barevné řešení 

Finální barevné řešení se nese v duchu elegance, harmonie a vkusu. Toho je docílenou 

velkou neutrálních a decentních barev, většinovou složku zde tvoří tmavě šedá doplněná 

slonovinovou, která podtrhuje funkční část vozu. Ambientní žluté osvětlení dodává interiéru 

pocit klidu a pohody. Tuto základní paletu barev doplňují černé prvky v podobě volantu, 

předních sedadel a stropních linií. 

7.1.1 Barevné varianty 

Mezi barevné variace jsem zařadil několik zástupců typických pro automobilový průmysl. 

První barevnou kombinací se stala Antracitová šedá kombinovaná s tmavším prošitím se 

vzorem karbonu, který se objevuje na nohou sedadel a palubové desce, sportovního ducha 

interiéru dodává červený pruh překrývající výdech klimatizace a výstup ozvučení, znovu se 

opakuje ve spodní linii vozu. Tato kombinace nadchne fanoušky sportovně laděných 

vozidel. 
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Ve druhé variantě se objevuje velmi jemná a decentní šedá barva doplněna mírným tmavším 

pruhem, tato barevná kombinace navozuje klid a podtrhuje minimalistické tvarování 

interiéru s jemnými horizontálními liniemi. Druhá varianta je velmi neutrální a skvěle 

zapadne do většiny prostředí. 

Poslední barevná verze kombinuje středně šedivou barvu s modrým kontrastním pruhem, 

ten je ovšem utlumen kvůli uchování harmonie interiéru. Tato varianta je velmi dospělá a 

sofistikovaná. 

 

obr. 7-1 Barevné řešení – verze 1 

 

obr. 7-2 Barevné řešení – verze 2 



  

 

 

obr. 7-3 Barevné řešení – verze 3 
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Minimalistické loga elektromobilu skvěle doplňuje pocit navozený interiérem – značka/ logo ViaGo se skládá ze dvou 

slov – slovo „via“ (přes, překonávat) a „go“ jít… Tedy pokračovat dál, překonávat. Tento název pak dokonale vystihuje 

samotný účel koncepce. V jednoduchém logu bylo upraveno písmeno „A“ a to do formy připomínající symbol navigačního 

cíle, tento motiv opět skvěle doplňuje určení vozidla. 

 

 

 

 

obr. 7-4 Logo – varianty 

 

 

  



  

 

 

8 DISKUSE 
 

8.1 Psychologická funkce 

Psychologické hledisko lze rozdělit na dvě základní oblasti. První je z hlediska působení 

na prostředí, ve kterém se automobil pohybuje. Pokud si daný koncept umístíme do ulic a 

na silnice, působí velmi kompaktně, tiše a bez rušivých vlivů na své okolí. Především 

proto, že je dbáno na aerodynamiku, která se projeví právě v celistvosti automobilu a 

jedná se o elektromobil s minimálním hlukovým dopadem na okolí. Druhý pohled na 

psychologické působení je působení právě na uživatele automobilu, řidiče a spolujezdce, 

které je v tomto konceptu podrobně rozvinuto v kapitole ergonomie interiéru. Interiér 

vozidla je navržen tak, aby kromě ergonomické funkčnosti, splňoval také bezpečnostní 

požadavky a zajistil uživatelům pocit jistoty a bezpečí. A to i při zachování 

nadstandardního výhledu a světlosti vozidla. 

 

8.2 Sociologická funkce 

Využití nadčasových technologií, nabídnutí multimediálního systéme, ekologické pojetí 

vozu a harmonický, minimalistický interiér, to jsou prvky, které cílí na generaci Alfa a díky 

kterým o tento koncept budou jevit zájem. Celkový dojem z vozu na danou cílovou skupinu 

je totiž práce ten prvek, který tvoří prodeje a je nedílnou součástí každé marketingové 

studie.  

 

8.3 Ekonomická funkce 

V současné době je velmi složité, určit reálně cenovou hladinu budoucího produktu/ 

automobilu. Téměř všechny komponenty jsou aktuálně ve fázi vývoje, či zkušební výroby.  

Cena bude souviset s budoucím přístupem vlády k obnovitelným zdrojům a podpoře  

elektromobility, bude záviset na vývoji automobilového trhu, množství značek směřujících  

cestou elektromobility. Mimo to bude nutné také přihlédnout k dynamicky se měnící kupní  

síle cílové skupiny a příznivější dostupnosti dnes těžko dostupných technologií. To vše jsou 

věci, které se přímo promítají do celkové ceny vozidla. 
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9 ZÁVĚR 
 

Tato diplomová práce se zabývá koncept designem elektromobilu budoucnosti pro rok 

2030, vůz je určen pro dálkové cestování, cílovou skupinou byla stanovena generace alfa. 

Elektromobil je určen pro mladou rodinu – pár až s dvěma dětmi. Práce je zaměřená na 

řešení vnitřního prostoru vozu.  

Analytická část práce mapuje současnou produkci elektromobilů, koncepčních automobilů 

a trendů v automobilovém průmyslu. Dále se zaměřuje na klíčové technologie ovlivňující 

komfort cestujících během jízdy, dále poskytuje mediální, sociální i relaxační stránku. 

Z těchto poznatků bylo vycházeno při tvorbě nového produktu. 

Jeden z klíčových problémů bylo řešení čtyřmístného auta, které umožní posádce 

vzájemnou přímou komunikaci, bude poskytovat možnost práce, nebo relaxace a spánku. 

V současné době na trhu není vozidlo, které by tato kritéria splňovalo a většina koncepčních 

řešení neumožňuje všechny tyto prvky zkombinovat.  

Cílem práce bylo vytvoření nového, nadčasového interiéru vozidla, který bude reflektovat 

technologický vývoj, požadavky na komfort, multimédia, ekologii i estetiku. Snahou bylo 

nalezení vhodných technologií, které by umožnili vznik tohoto konceptu a umožnili 

uživatelům vůz personifikovat dle jejich představ. Důraz byl kladen na správné 

ergonomické řešení interiéru, vytvoření optimálních zorných podmínek pro výhled z auta a 

poskytnutí dostatek úložných prostor, pracovních i mediálních ploch. 

Technická stránka vozu vychází z koncepčních nebo již existujících technologií, respektuje 

tradiční rozložení komponent dle konkurenčních řešení a byla upravena k docílení 

stanovených cílů. 
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