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ABSTRAKT 

Tématem diplomové práce je koncepční design osobní ponorky pro výzkumné účely. 

Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, splnění technických požadavků, vhodné 

řešení ergonomie a tvarování vůči prostředí, ve kterém plavidlo působí. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Design, ponorka, výzkum, oceánologie, transport 

 

ABSTRACT 

The topic of this diploma thesis is design of a personal submarine for scientific purposes. 

The main goal is to solve analysed problems, meet the technical requirements, adequate 

ergonomic solution and morphology for the environment in which the vessel will be 

employed. 

KEYWORDS 

Design, submarine, research, oceanology, transport 
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 ÚVOD 

Je obecně známým faktem, že moře a oceány jsou v dnešní době stále ještě z velké časti nepopsaná 

území. Neustále se objevují nové druhy živočichů. Často jsou však vyloveni pomocí vlečných sítí, 

takže chybí údaje o jejich přirozeném prostředí, chování apod. Velkým omezením výzkumu a práce 

pod mořskou hladinou obecně jsou značně restriktivní podmínky, panující v těchto místech. První 

samozřejmou překážkou je absence dýchatelné atmosféry. Dále taktéž čím hlouběji je potřeba se 

ponořit, tím většímu tlaku je nutné se vystavit. Zároveň s přibývající hloubkou ubývá světla, a to až 

do bodu, od kterého světlo k dispozici není. 

Navzdory těmto překážkám stále existuje snaha o detailnější mapování a studii těchto masivních 

vodních těles. Poznatky z tohoto prostředí totiž obohacují vědu o zmíněné nové druhy živočichů, 

čímž rozšiřují znalost evoluční historie, biologie nebo chemie a slouží jako inspirace pro biomimický 

výzkum a technologie. 

Existují však hranice, které lidský organismus již nedokáže překročit. Za těmito účely byla vyvinuta 

ponorná plavidla. Ponorky mnohonásobně posunuly možnosti lidského poznání v tomto prostředí a 

s pokračujícím vývojem jej stále rozšiřují. Tlakové kabiny moderních ponorek eliminují vliv 

okolního prostředí na lidský organismus. Systémy ponorek však musí tomuto tlaku stále odolávat. 

Světla, kterými je možné ponorku vybavit, do jisté míry umožňují využití hlavního lidského 

smyslového orgánu – oka. Zásobníky a recyklátory vzduchu pak definují čas, po který je možné pod 

hladinou operovat. Všechny tyto faktory pak musí být řešeny redundantně, má-li být garantována 

bezpečnost pasažérů. 

Koncept a konstrukce moderních osobních ponorek eliminuje všechny esenciální problémy. Zároveň 

ale vzniká řada problému omezujících možnost operace s danými ponorkami na úzkou skupinu 

pracovníku. Pro odbornou práci je totiž nezbytné důkladné proškolení, trénink a do jisté míry i určitá 

fyzická zdatnost pracovníků. Nutnost zajistit bezpečí pasažérů, potažmo odolnost ponorek vůči všem 

vlivům prostředí, ve kterém jsou používány, vede k vysokým výrobním cenám, které dále rostou 

s nárůstem hloubky, do které se mají ponorky nořit. Kombinace těchto faktorů vede k vysoké 

exkluzivitě těchto strojů a možností, které poskytují.  

Vhodné řešení z pohledu designu, ergonomie a praktičnosti osobních ponorek může rozšířit jejich 

využitelnost a poskytnout jejich benefity širšímu okruhu uživatelů. Tím může být dosaženo urychlení 

výzkumu moří a oceánů se všemi výše zmíněnými přínosy pro další vědecké a technologické obory. 
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 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Koncept zcela uzavřeného ponorného plavidla, využívajícího plnění vnitřních prostor vodou 

pro ovládání hloubky ponoru, publikoval v roce 1578 William Bourne. [1] S využitím tohoto 

principu začali postupně vznikat ponorky určené pro vojenské účely. Jednou z nich byla i 

ponorka “Alligator” dokončená v roce 1862, která obohatila vybavení ponorných plavidel o 

nádrže se stlačeným vzduchem, díky čemuž se prodloužil čas, po který mohla být ponorka 

ponořena. [2] Po druhé světové válce pomalu nastoupilo i civilní využití ponorek. Firmy 

zaměřené na výrobu osobních ponorek pro výzkumné i rekreační účely však začaly vznikat 

až začátkem 21. století. 

2.1 Designérská analýza  

Moderní osobní ponorky prakticky bez výjimky využívají akrylátového skla v kulových a 

válcových plochách, které slouží jako kabina. Zároveň vyžadují dostatečný objem 

vzduchových a balastních nádrží poskytujících vztlak. Tyto dva výrazné prvky spolu 

s prostorem pro baterie a další systémy plavidla definují určité základní tvarování, ze kterého 

většina osobních ponorek vychází. Manipulace s tímto tvarováním je možná, avšak často za 

cenu navyšování rozměrů plavidla. 

 

Obr. 2-1 Ponorka firmy Triton [3], ponorka firmy U-Boat Worx [4] 
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2.1.1 U-Boat Worx 

Firma U-Boat Worx [4] je na trhu od roku 2005. Téměř dvě desetiletí vylepšování designu 

jejich osobních ponorek promítá do vzezření jednotlivých modelů jistou míru favoritismu 

vůči těm výkonnějším. Modely omezené malou hloubkou ponoru nebo čistě rekreačním 

využitím oplývají převážně jednoduchou formou a prakticky absencí protvarování. Oproti 

tomu u výkonnějších modelů umožňujících ponor do větší hloubky či lukrativnější rekreační 

využití díky luxusu a/nebo vysoké kapacitě jsou logicky protvarované více, dynamičtěji a 

s ohledem na maximalizaci pohodlí při nastupování a vystupování. 

 

 

Obr. 2-2 Ponorky firmy U-Boat Worx [5] 
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U-Boat Worx používá k ovládání svých plavidel prakticky výhradně tzv. Manta ovladač. 

Ten do velké míry následuje tvarování dominantní kabiny těchto ponorek. Madla po bocích 

kopírují na vnější straně kulový tvar kopule. Na straně vnitřní dochází ke zvýraznění 

geometrizace pomocí podélné návaznosti na linku definující tvar ovládací desky, čímž 

zároveň vzniká opěrná plocha pro ruce. Deska samotná díky geometrizaci a symetrickému 

rozložení ovládacích prvků získává jistou formu řádu neodlučitelnou od ovládání techniky 

na této úrovni. Provedení šroubů po okraji desky působí na jednu stranu poměrně hrubě. 

Tento typ viditelného spoje je však s moderní nautikou do velké míry spojen. Tvarování 

jednotlivých ovládacích prvků opět následuje dominantu kabiny. Popis ovládacích prvků je 

téměř výhradně jazykový. Bez těchto popisků jsou jednotlivé funkce ovládacích prvků 

prakticky nerozeznatelné. 

 

Obr. 2-3 Manta ovladač [5] 
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SUPER YACHT SUB 3 

Posádka: 1 pilot, 2 pasažéři 

Hloubka ponoru: 300 m 

Rozměry: 320 x 244 x 174 cm 

Hmotnost: 3800 kg 

Rychlost: 3 uzly 

Provozní doba: 12 h 

 

Obr. 2-4 Ponorka Super Yacht Sub 3 [4] 

Relativně nízká hmotnost tohoto modelu umožňuje využití podpůrných plavidel nižšího 

výtlaku. Přestože se jedná primárně o rekreační plavidlo, disponuje úponem pro manipulační 

rameno. 

Poměrně unikátní tvarování tohoto modelu vychází především z jeho určení. Tato ponorka 

je totiž primárně luxusním plavidlem pro rekreační využití. Určitá hmota je proto přesunuta 

do horní části, kde slouží jako paluba pro nastupování do plavidla skrz horizontálně ložené 

víko. V kombinaci se svislými stěnami krytování a měkčení vnějších hran úkosy vzniká 

částečně kubický charakter. Tímto se vytváří subtilní geometrizace udávající směry, kterých 

se může pozorovatel při podvědomém hodnocení vzhledu plavidla držet. Přes organické 

pojetí krytování tak plavidlo působí solidně a tím pádem i bezpečně. 
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Obr. 2-5 Čelní a boční pohled (Super Yacht Sub 3) [4] 

Sklon horního krytování spolu s výrazným prohloubením v zadní časti plavidla, dále 

zvýrazněným graficky, naznačuje dopředný směr a je-li tvar přední části zobecněn po dráze 

kopule kabiny, pak je tento směr zachován i zde. Převáží-li však křivka krytování nosníku, 

je tento pohyb opticky bržděn. Tvarování této části je však kompromisem ve prospěch 

maximálního výhledu z kabiny a zachovává motiv kružnice a tangenty, který se vyskytuje 

ve vztahu kabiny a horní paluby a v prohloubení v zadní části. Horní křivka tohoto 

prohloubení udává motiv nízké vlny, který je opakován ve spodní části. Tímto vzniká 

odsazení od podložky, které na první pohled tvoří těleso opticky nestabilním s pomyslným 

pádem vzad. 

Plocha krytování je ve střední části opticky přestřižena pruhem. Ač tento pruh přidává 

objektu na dynamice a odlehčuje jej při pohledu zezadu, dělí zároveň zúženou část krytovaní 

a při tří čtvrtečním čelním a přímém bočním pohledu tak dochází k optickému zlomu a 

dalšímu pádu. Toto je důsledkem dalšího kompromisu (tentokrát ve prospěch zmíněné 

dynamiky) a jeho negativní důsledky redukuje pouze aretace klínového charakteru mezi 

přední spodní a zadní horní opticky oddělenou masu závaží.  

 

Obr. 2-6 Zadoboční pohled (Super Yacht Sub 3) [4] 
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Zadní část plavidla redukuje čelní obdélníkový profil na dva kolmé pláště tvaru T. Vzniká 

tím prostor, který dává vyniknout reprezentativní části technického zázemí plavidla. Tento 

odkaz nenásilně sděluje myšlenku čistých organických ploch přirozeně zapadajících do 

mořského prostředí, jež jsou neseny precizní, přesnou a spolehlivou technologií.  

 

Obr. 2-7 Zadní pohled (Super Yacht Sub 3) [4] 

V interiéru se silně propisuje zaměření na rekreační využití. Je evidentně dělen na přední 

část pro pasažéry a zadní část pro pilota. Přední část je oproštěna o veškeré ovládací a 

informační prvky. Sedadla pasažérů jsou řešena geometrizovanou antropomorfní formou. 

Tímto je dosaženo technického vzezření, které však působí přívětivě vůči člověku. 

Geometrizace je zdůrazněna kontrastní linkou, která zároveň vyznačuje hrany objektu 

zvyšující bezpečí obecně. Přístroje za sedadlem jsou ukryty v relativně hrubě provedeném 

krytu. 

 

Obr. 2-8 Interiér (Super Yacht Sub 3) [4] 
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Zadní část s místem pilota je řešena silně pragmaticky, s malým ohledem na důležitost pilota 

samotného. Jednoduché řešení přístrojových desek cílí spíše na omezení výrobních a 

údržbových nákladů spíše než na estetiku. Ovládací a monitorovací prvky do jisté míry 

distancovány a chráněny úzkým pultem, který využívá lomené linky, čímž podporuje 

technické zaměření tohoto prostoru. 

Místo pilota zastupuje podlouhlý podsedák bez dalších opěrek. Ač je to řešení prostorově i 

ekonomicky výhodné, postrádá důraz na pohodlí pilota samotného. Umožňuje totiž pouze 

sed v polodřepu kvůli nízké poloze vůči palubě. Z designového pohledu se jedná o relativně 

podřadné řešení ve vztahu k pilotovi, který musí projít adekvátním výcvikem a ručí za 

bezpečí posádky i samotného plavidla. 

 

Obr. 2-9 Místo pilota (Super Yacht Sub 3) [4] 
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C-RESEARCHER SERIES 

Specifikace modelu 2    Specifikace modelu 3 

Posádka: 1 pilot, 1 pasažér    Posádka: 1 pilot, 2 pasažéři 

Hloubka ponoru: 500 / 1 140 / 3 000 m  Hloubka ponoru: 500 / 1 140 / 2 500 m 

Rozměry: cca 350 x 310 x 240 cm   Rozměry: cca 390 x 350 x 255 cm 

Hmotnost: 5 750 / 7 200 / 9 960 kg   Hmotnost: 6 300 / 8 900 / 11 300 kg 

Rychlost: 3 uzly     Rychlost: 3 uzly  

Provozní doba: 18 h     Provozní doba: 18 h 

 

 

Obr. 2-10 Ponorka C-Researcher 2 [6] 

S maximální hloubkou ponoru až 3 000 m se ponorky C-Researcher series řadí mezi 

výkonná vědecká plavidla. Celkem 6 modelů různých hmotnostních a výkonnostních 

kategorií nabízí možnost výběru dle konkrétních potřeb zákazníka. Série disponuje 

předsunutým čelním rámem, který slouží k úponu instalovatelných doplňků.  
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Profil ponorky definují tři linie ve tvaru Z. Z nich vycházející plochy příhodně tvořící jak 

podstavu plavidla, tak rampu pro pohodlný pohyb po těle plavidla. Tvarování trupu je již 

poněkud odlehčené oproti modelu Super Yacht Sub 3. Odlehčení je zčásti způsobeno 

odstraněním horní plošiny. Tento fakt podtrhuje zaměření ponorky na výkon spíše než na 

komfort. Masa trupu je dále redukována zatmaveným prolisem ve spodní zadní části. Prolis 

v horní části je obohacen plátováním v návaznosti na geometrii přilehlého kokpitu. Tato 

žábra připomínající plocha svým motivem zdůrazňuje podvodní působení stroje. 

Všechny komponenty jsou v této modelové řadě zakryté s logickou výjimkou trysek a světel. 

I ty jsou však úhledně zapraveny do geometrie krytování. Paradoxně tímto jedna z aktuálně 

nejvýkonnějších osobních výzkumných ponorek nepřiznává své technické zaměření, až do 

chvíle, kdy jsou na přední rám upevněny nástavbové moduly. Na druhou stranu se tímto 

projevuje určitá průmyslová vyspělost tohoto odvětví. Díky té je možné přesunout pozornost 

z konstrukčních prvků stroje na estetiku a celkový dojem působící na pozorovatele. 

 

 

Obr. 2-11 Zadoboční a horní pohled (C-Researcher 2) [6] 

Poněkud méně aktivní je tvarování zadní části plavidla, která je tvořena dvěma navázanými 

plochami. Výpustě balastních nádrží naskytují potenciál pro duplikaci motivu vlnící se 

značky firmy U-Boat Worx. Tento potenciál však zůstává nenaplněn. 

Pohled shora je, co se členění týče, blíže čelnímu pohledu ve své propracovanosti. Ač jsou 

kryty balastních nádrží po vnější hraně prakticky obdélníkové (kvůli optimalizaci skladnosti 

plavidla), vnitřní linie vybíhá ze středu a svírá kopuli kokpitu do pomyslných kleští. Díky 

tomu působí kokpit jako bezpečně usazený v trupu plavidla. Optický svor je dále podpořen 

graficky pomocí protiskluzové podložky ve tvaru klepete. Opět je zde tedy správně využit 

adekvátní přírodní motiv. 
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Obr. 2-12 Interiér trojmístné a dvoumístné verze (C-Researcher) [6] 

Ve verzi 3 je prostřední sedadlo do jisté míry redukováno, avšak zdaleka ne tolik jako u 

modelu Super Yacht Sub. Výška sedáku spolu s opěrkou tvoří prakticky plnohodnotné 

sedadlo. 

Veškeré informační a ovládací prvky se nachází v akrylátové kopuli kabiny. Tímto 

uzpůsobením spolu s maximalizací výhledu z kabiny vzniká nutnost spouštění se do kabiny 

vertikálně skrz horní poklop, a to na dráze delší než jeden metr. Jedinou oporou při tomto 

způsobu naloďování je nášlapná plocha, upevněná k sedadlu ve výši ramene. Kombinace 

hrubého protiskluzového povrchu této plochy spolu s jejím umístěním v blízkosti hlavy 

sedícího pasažéra, není ideální z hlediska hygieny a bezpečí sedící osoby. 

 

Obr. 2-13 Nášlapná plocha umístěná na sedadle (C-Researcher) [6]  
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C-EXPLORER SERIES 

Specifikace modelu 3    Specifikace modelu 5 

Posádka: 1 pilot, 2 pasažéři    Posádka: 1 pilot, 4 pasažéři 

Hloubka ponoru: 300 m    Hloubka ponoru: 200 m 

Rozměry: 423 x 321 x 233 cm   Rozměry: cca 511 x 299 x 225 cm 

Hmotnost: 6 010 kg     Hmotnost: 7 354 kg 

Rychlost: 3 uzly     Rychlost: 3 uzly  

Baterie: 43,2 kWh     Baterie: 43,2 kWh 

 

Obr. 2-14 Ponorka C-Explorer [7] 

Modelová řada C-Explorer byla první produkční řadou firmy U-Boat Worx. Jedná se o 

relativně nevýkonná plavidla. Přesto ale firma tuto řadu stále obnovuje, díky čemuž je dnes 

k dispozici například model 5, který poskytuje výborný poměr hmotnosti ku počtu pasažérů. 

Plavidla této řady disponují množstvím předsunutých rámů, které mohou sloužit pro upínání 

oficiálních i improvizovaných modulů.  

Díky relativně malému maximálnímu ponoru oplývá tato modelová řada průkopnickými 

prvky, které jsou však zatím pro aplikaci ve větších hloubkách nepraktické. Pružné 

vyfukovací „balastní“ nádrže či dvoudílný kokpit tedy ovlivňují vlastnosti i design těchto 

plavidel. 
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Obr. 2-15 Boční pohled (C-Explorer) [7] 

Ve srovnání s výkonnějšími plavidly firmy U-Boat Worx je C-Explorer po designové stránce 

méně vyspělá ponorka. Pozorovateli jsou vystaveny různé konstrukční části a funkční prvky 

bez větší snahy tyto prvky zakomponovat do tvarování krytů. Tento přístup ostatně souhlasí 

s malým výkonem a relativně nízkou cenou a je do jisté míry správný vzhledem k motivaci 

movitějších zákazníků ke koupi výkonnějších modelů. Přesto však nepostrádá dostatečnou 

míru designové kultury, jež by měla být spojena s bezpečným osobním ponorným plavidlem. 

Profil ponorky je zde definován čistým tvarováním a symetrií základních prvků. Elastické 

balastní vaky jsou stlačovány jednoduchou válcovou plochou, zakončenou kónickými víky. 

Protiskluzové povrchy v černé barvě graficky podtrhují použitou symetrii. Kokpit je tvořen 

válcovou plochou umístěnou uprostřed plavidla a navazující půl-kulovou plochou, která je 

zrcadlena ve formě krytování zadní strany. Symetrie je narušena vystředěním nádrží 

upevněných pod balastními vaky, doplněným rozdílným náklonem rámů trysek vpředu a 

vzadu. Spolu s krytováním, které je ve srovnání s průhledným kokpitem, opticky těžké 

vzniká nástin dopředného pohybu plavidla. Tento optický pohyb není nijak výrazný, což je 

adekvátní nízkým rychlostem, kterých osobní ponorky dosahují. 
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Obr. 2-16 Zadoboční, čelní a zadní pohled (C-Explorer) [7] 

Krytování i rám v zadní části konvergují do osy válcového trupu. Volba půl-kulových a 

válcových ploch v kombinaci s tvarováním zádě ponorky může vytvářet asociaci s oblým 

tvarováním některých kytovců. Sklon vertikálních částí rámu směrem od středu 

v kombinaci s horizontální linkou vytváří podstavec, který působí stabilním dojmem. Od 

podložky je však ponorka při zadním pohledu oddělena zaoblením rámu, takže nepůsobí 

příliš staticky. 

Ač celkový design není nijak extrémně ambiciózní, díky jednoduchému tvarování a rokům 

inovací této modelové řady vznikl postupem času tvarově velmi kultivovaný stroj. 
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2.1.2 Triton Submarines LLC 

Firma „Triton subs“ [3] je na trhu od roku 2007. Podobně jako společnost U-Boat Worx 

nabízí škálu modelů od čistě rekreačních, přes středně výkonné až po vysoce výkonné 

ponorky. Aktuálním zájmem firmy je projekt „Full ocean depth“, díky kterému vznikla 

ponorná výzkumná stanice TRITON 36000/3 schopná ponoru do hloubky 11 kilometrů – 

tedy až na dno Mariánského příkopu. Dalším je potom „Projekt Neptune“ ve spolupráci 

s firmou Aston Martin [8], díky kterému by měla vzniknout nová řada luxusních osobních 

ponorných plavidel. 

 

 

Obr. 2-17 Ponorky firmy Triton Submarines [3] 
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Triton 7500/3 

Posádka: 3 pasažéři 

Hloubka ponoru: 2 285 m 

Rozměry: 440 x 330 x 260 cm 

Hmotnost: 10 500 kg 

Rychlost: 3 uzly 

Provozní doba: 10 h 

 

Obr. 2-18 Ponorka Triton 7500/3 [9] 

Ponorka Triton 7500/3 se s maximální hloubkou ponoru přes 2,25 km blíží výkonem 

modelové řadě C-Researcher firmy U-Boat Worx. Kvalit tohoto konkurenta však nedosahuje 

ani výkonem, ani estetikou. Kde konkurence nabízí bohaté protvarování nalézáme u firmy 

Triton pouze rozdělené základní tvary vycházející z obdélníkových průřezů. 

V jednoduchosti provedení není až takový problém, jako lze pozorovat v dotvoření krytů 

balastních nádrží. Zde je profil krytu vypuklý a nabývá „nafouknutého“ vzezření, které 

působí spíše jako výchozí plocha prvotního návrhu než finální krytování spolehlivého, 

nákladného a bezpečného plavidla. Oblení hran, ač pozitivní z ohledu na bezpečnost a 

hydrodynamiku, tomuto dojmu negativně podporuje. Potenciál grafického dobarvení stroje 

pomocí nezbytných protiskluzových ploch zůstává nevyužit.  
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Obr. 2-19 Boční pohled (Triton 7500/3) [9] 

Obrysový profil ponorky je evidentně primární pohledovou stranou. Neboť je ale plavidlo 

za provozu i na souši pohledové ze všech stran, lze zaměření na jednu pohledovou stranu 

považovat za nedostatečné. Ocenit zde lze určitý motiv ulity, jejíž spirála začíná střední částí 

kopule kokpitu a vine se proti směru hodinových ručiček kolem zádě až k přední části 

balastní nádrže. Pohyb v prostoru je vyjádřen odpoutáním od podložky pomocí přizvednutí 

konců krytů balastních nádrží. Tvarování krytů však klade důraz primárně na lineární 

horizontální pohyb. 

 

Obr. 2-20 Přední a zadní pohled (Triton 7300/3) [9] 

 Přední pohled nabízí – podobně jako ponorky C-Explorer v zadní části – určitý dojem 

rozšířeného podstavce a tudíž stability. Zadní pohled je řešen obdélníkovou plochou 

s prostými výřezy pro trysky. Tyto výřezy ale charakter trysek a jejich funkce nijak 

nesledují.   
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Triton 1000/2 

Posádka: 2 pasažéři 

Hloubka ponoru: 305 m 

Rozměry: 320 x 250 x 185 cm 

Hmotnost: 3 100 kg 

Rychlost: 3 uzly 

Provozní doba: 10 h 

 

 

Obr. 2-21 Ponorka Triton 1000/2 [3] 

V kategorii konkurenční série C-Explorer nabízí Triton dvoumístné plavidlo Triton 1000/2. 

Pravděpodobně z podobných důvodů, jako u zmíněné konkurence se jedná o minimalistický 

přístup. Kombinace jednoduché hmoty krytování s částečným odhalením některých 

funkčních systémů plavidla vytváří dojem zvědavosti. 

Dominantní zachování rovné horizontály zde působí klidně a stabilně. V tomto případě 

působí komplementárně i lineární provedení protiskluzových ploch. Do kontrastu je 

přivedena kopule kokpitu, která tímto strhuje pozornost jakožto vyzdvižený středobod 

plavidla. 
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Obr. 2-22 Boční pohled (Triton 1000/2) [3] 

Lehké sražení čelních a zadních hran krytování je ve zmenšené podobě opakováno u 

obrysové linie čelních světlometů. Lehké vystředění krytování oproti zásobníku vzduchu a 

kopuli kokpitu tlačí tyto dva dominantní prvky vpřed. Ačkoliv je dopředný pohyb silně 

akcentován, nechybí zde důraz na pohyb vertikální, naznačený důrazným výřezem pro 

horizontální trysky. Výřez pro uložení vertikální trysky vytváří odlehčení v zadní části 

plavidla. Vzniká tak boční plocha s optickým těžištěm dole, díky čemuž je podpořen dojem 

stability. 

 

Obr. 2-23 Přední a zadní pohled (Triton 1000/2) [3] 

Již zmíněné čelní světlomety následují tvarování trupu a doplňují kontrast s kruhovým 

tvarem kokpitu a zásobníků vzduchu. Plocha zádě je redukována díky úkosům shora a zdola, 

a nepůsobí proto tak masivně jako u modelu Triton 7500/3. Taktéž výřezy pro trysky 

navazují i na jejich kruhový charakter dostatečně důrazným zaoblením. Celkový vzhled je 

tedy dělen, ač kontrastně, pouze na dva uchopitelné optické celky. 
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Triton 3300/1 MD 

Posádka: 1 pasažér 

Hloubka ponoru: 1 000 m 

Rozměry: 200 x 160 x 184 cm 

Hmotnost: 2 100 kg 

Rychlost: 3 uzly 

Provozní doba: 6 h 

 

 

Obr. 2-24 Ponorka Triton 3300/1 MD 

S maximální hloubkou ponoru 1 kilometr se jedná o středně výkonnou ponorku. Její značnou 

výhodou oproti jiným ponorkám v této kategorii je ale nízká hmotnost a minimální rozměry. 

Jedná se však samozřejmě o kompromis proti maximálnímu počtu pasažérů, který je omezen 

pouze na jednoho, a relativně nízkou výdrží baterie. 

Z estetického úhlu pohledu se opět jedná o silně konstrukční řešení. I tak je ale určité vizuální 

úrovně dosaženo pomocí vzpěr, materiálově a barevně oddělených od přiléhající části krytu. 

Vzor, který tyto vzpěry vytvářejí, přirozeně podporuje navázání kopule kokpitu na odhalené 

funkční systémy plavidla. Pozornost si zaslouží i umístění zásob vzduchu, které pomocí 

horního krytování, vytváří nástupní plošinu. 
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Project Neptune 

Posádka: 2 pasažéři 

Hloubka ponoru: 500 m 

Rychlost: 5 uzlů 

Provozní doba: 6 h 

 

 

Obr. 2-25 Ponorka Neptune [3] 

Adekvátní reakcí na pokročilejší design konkurenční firmy U-Boat Worx je kooperační 

projekt společností Triton submarines a Aston Martin. Tímto vznikl koncept ponorky 

Neptune, publikovaný v roce 2018, který ve srovnání s předchozími modely firmy Triton 

vykazuje značný posun ve vizuálním vyjádření.  

Horní pohled vykresluje kvůli zkosení pření části krytů balastních nádrží kapkovitý tvar. Ze 

siluety a stínů pod zlomy ploch lze vypozorovat důraz, kladený na návaznost křivek trupu a 

kokpitu. Tímto vzniká obtažení zadní linie kokpitu, díky kterému je kokpit zdánlivě tažen 

trupem ponorky vpřed. Vzhledem k celkovému charakteru plavidla a relativní dominanci 

středového objemu kokpitu může ale vznikat dojem opačný, a tedy tažení trupu kokpitem 

směrem vzad.  
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Obr. 2-26 Boční pohled (Neptune) [3] 

Přes značné protvarování výchozích ploch si ponorka stále zachovává původní stavební 

prvky, díky čemuž komunikuje návaznost na zavedený obraz firmy. Dva základní 

horizontální prvky trupu jsou doplněny horním křídlem, chránícím do jisté míry vertikální 

trysky. Podobně tak zadní část krytu balastních nádrží je zakončena křídlovitým výběžkem, 

jež opticky propojuje spodní a horní část krytování. Oproti předchozím modelům došlo ke 

znatelnému protažení trupu plavidla. Tímto došlo do jisté míry ke ztrátě motivu spirálové 

ulity, a tedy i odkazu na nautiku samotnou. 

 

Obr. 2-27 Přední pohled a interiér (Neptune) [3] 

Interiér pozitivně následuje tvar kokpitu. Dělené plochy interiéru dle vyjádření Aston Martin 

odkazují na složitost sestavovacího procesu, který probíhá skrze relativně úzký otvor 

v kopuli kokpitu a vyžaduje proto smontování všech komponent až uvnitř kabiny.   
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2.2 Technická analýza 

Pro příklad rozmístění komponent byla zvolena ponorka TRITON 3300/3 MK II [10] 

jakožto typický zástupce relativně standartního rozložení jednotlivých komponentů. 

Uprostřed se nachází kopule kabiny. Je vyrobena z akrylátového skla – u této hloubkové 

kategorie (1000 m pod hladinou) silného 167 mm. Motory, zvýrazněné červeně, jsou v ose 

trysek. Položení os trysek různoběžně symetricky do dvou kolmých rovin umožňuje velkou 

kontrolu nad plavidlem pomocí pouhých 4 trysek bez nutnosti jejich vektorování. Jako 

hlavní balastní nádrž slouží sklolaminátový trup plavidla. V případě povrchové plavby je 

naplněn vzduchem a musí poskytovat vztlak pro vynoření vstupního poklopu co nejvýše nad 

hladinu. Zároveň však musí motory pro horizontální pohyb zůstat ponořené, aby plavidlo 

zůstalo ovladatelné. Při plavbě pod hladinou je trup naplněn vodou, tak aby síla vztlaku 

odpovídala tíhové síle působící na plavidlo. Světle modře vyznačené tlakové bomby slouží 

jako zásoba vzduchu pro posádku. V přední části je žlutě zvýrazněno pracovní rameno, místo 

něj lze však v tomto prostoru upnout různé moduly dle konkrétního využití plavidla. Ve 

spodní části bývají těžké části jako jsou zeleně zvýrazněné baterie. 

 

 

Obr. 2-28 Rozmístění komponent ponorky firmy Triton [3] 
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2.2.1 Kabina 

Kabiny osobních ponorek jsou téměř výhradně tvořeny kulovými či válcovými plochami. 

Toto tvarování v kombinaci s tloušťkou akrylátového skla, která může u výkonných strojů 

přesahovat 30 cm, umožňuje vysokou odolnost proti působení relativně homogenního, avšak 

extrémně vysokého tlaku pod mořskou hladinou. Oproti například eliptickému tvaru také 

poskytuje rovnoměrnou deformaci obrazu při lomu světla na hranicích voda – sklo a sklo – 

vzduch uvnitř kabiny samotné. 

Z důvodu minimalizace možnosti porušení strukturální integrity kabiny je kopule odlita 

v jednom kuse bez dalších spojů. Výrobní proces je proto započat konstrukcí negativní 

formy. Po vylití formy kombinací práškových a tekutých složek je forma zahřáta pro 

započetí polymerizačního procesu.  

 

Obr. 2-29 Odlévání akrylátové kopule kokpitu [11] 

Následuje série broušení doprovázena žíháním, které uvolňuje napětí, jež v materiálu mohla 

vzniknout. Poté je kopule leštěna, měřena a testována, a to především na působení 

hydrostatického tlaku. [11] 

 

Obr. 2-30 Akrylátová kopule kokpitu po leštění [11]  



 

37 

2.2.2 Pohon 

Osobní ponorky jsou zpravidla poháněny čtyřmi až šesti elektromotory. Vzhledem 

k nutnosti těsnění motorů proti vniknutí vody hlavně v případě extrémních tlaků ve vyšších 

hloubkách [12] je nepraktické používat vektorovatelné trysky.  

V případě použití šesti trysek jsou čtyři horizontální trysky rozmístěny v okrajových částech 

plavidla, kde je jim poskytnuto nejdelší prakticky použitelné rameno pro otáčení ponorky 

okolo svislé osy. Vyosení předních trysek o přibližně 30° ke středu plavidla a zadních trysek 

o stejnou hodnotu od středu plavidla potom umožňuje při různých kombinacích dopředného 

a zpětného chodu individuálních trysek pohyb do stran, vpřed, vzad i rotaci kolem zmíněné 

svislé osy. Vzhledem k úhlu vyosení působí trysky v dopředném chodu největší silou při 

pohybu vpřed. Zároveň takto výtrysk směruje mimo plavidlo, čímž je zaručena maximální 

možná efektivita trysek bez nutnosti vystředění trysek mimo trup plavidla, a tedy za 

zachování minimálních možných rozměrů plavidla. Zbylé dvě trysky vertikální umožňují 

vertikální pohyb a rotaci okolo jedné z horizontálních os. Rotace okolo druhé horizontální 

osy je možná kombinací vertikálních trysek a regulací hladiny ve vyrovnávací balastní 

nádrži. 

 

Obr. 2-31 Schéma možností pohybu osobní ponorky [4] 

Při použití čtyř trysek jsou vertikální pouze dvě. Při této konfiguraci je pohyb do stran 

ovládán vyosenými vertikálními tryskami. Proti momentu otáčení, který tímto vzniká zde 

namísto zrcadlově položené druhé trysky působí gravitační síla z místa těžiště plavidla. 

Tento způsob obchází nutnost použití šesti trysek. Použití příliš vysokého výkonu při pohybu 

do strany by však vedlo k přetočení plavidla. Použití čtyř trysek zároveň značně redukuje 

ovladatelnost plavidla v případě selhání jednoho z horizontálních motorů.  
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2.2.3 Balastní nádrže 

Balastní nádrže slouží jako variabilní systém zátěže plavidel, díky kterému je možné ovládat 

vzplývavost za konstantního vztlaku. Je to systém reagující na nedostatky balastních závaží, 

která lze od plavidla odpoutat pro zvýšení vzplývavosti, avšak neumožňují opětovné snížení 

vzplývavosti. 

Principiálně se jedná o nádrž, jež je schopna pojmout dvě různá média rozdílných hustot 

(většinou jedno kapalné a jiné plynné) a tato média kontrolovaně vyměňovat jedno za druhé. 

Z praktických důvodů bývají těmito médii vzduch a voda.  

Nahrazením řidšího média hustším se plavidlo stává těžším čímž je umožněn ponor plavidla 

bez nutnosti využití další energie k udržení tohoto ponoru. Opačným procesem dochází 

k opačným výsledkům a plavidlo stoupá, a to až do chvíle, kdy zůstává pod hladinou pouze 

takový objem plavidla, který svým vztlakem kompenzuje tíhovou sílu na plavidlo působící. 

Výjimkou z této definice jsou „balastní“ nádrže ponorných plavidel série C-Explorer [7]. 

Jedná se totiž o nafukovací pontony, které změnou geometrie mění přímo vztlak plavidla. 

Nespornými výhodami tohoto typu balastních nádrží je nižší hmotnost ve srovnání 

s běžnými nádržemi, redukce rozměrů plavidla v provozu díky zmenšení objemu nádrží i 

jistá míra absorpce nárazu. Kvůli fyzickým vlastnostem použitých materiálů však nelze tyto 

nádrže použít u výkonných ponorek, nýbrž jen do hloubky okolo 300 m. 

 

Obr. 2-32 Nafukovací pontony ponorky C-Explorer [7]  
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2.2.4 Baterie 

Firma U-Boat Worx vyvíjí vlastní li-ion baterie. Uvádí pouze kompaktní rozměry kapacitu 

62 kWh a testovanou operační hloubku 4 000 m, což je pro ponorky firmy dostačující. [5] 

Společnost Triton subs používá baterie firmy Ictineu, která je jakožto prodejce ohledně 

specifikací svých baterií podstatně sdílnější. Ictineu prezentuje tři typy baterií různé voltáže 

a operační hloubky 6 km až 11,5 km – tedy až ke dnu Mariánského příkopu. Jedna baterie 

má dle typu kapacitu 6,8 až 10,4 kWh a rozměry přibližně 60x30x40 cm. S hmotností na 

souši přes 100 kg je nezbytné se při návrhu plavidla případně zabývat ergonomií manipulace 

s těmito bateriemi. [13] 

 

Obr. 2-33 Tlaku vzdorná baterie firmy ICTINEU [13] 
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CO2 skrubr 

Vzhledem k poměru objemu kabiny k době provozu je nezbytné průběžně odbourávat CO2. 

K tomuto účelu se používají primárně CO2 skrubry na bázi hydroxidu vápenatého. V případě 

nouze lze dále využít skrubry na bázi lithia [6]. 

2.2.5 Další funkční prvky a moduly 

Ponorky firmy U-Boat Worx i Triton disponují jednobodovým úchytem pro závěsná lana 

jeřábů, kterými jsou většinou spouštěny z podpůrných plavidel na vodu. Obě firmy nabízí 

dálkový ovladač pro ovládání pohybu plavidla na hladině. Zatímco Triton k ovládání 

ponorek implementuje fixované centrální pákové ovladače, firma U-Boat worx používá 

přenosný Manta ovladač, jehož nespornou výhodou je možnost pohodlně předat řízení druhé 

osobě bez výměny míst. Oproti fixovaným ovládacím prvkům, však často postrádají 

možnost komfortního stabilního uložení. 

Bezpečnost pasažérů zajišťuje několik systémů. Ochrana maximální hloubky ponoru 

neumožní pilotovi ponor do větší hloubky, než na jakou je ponorka stavěna. Přepínač 

mrtvého muže automaticky vynoří ponorku, pokud je pilot indisponován. Bezpečnostní bóje 

po vypuštění v nouzi značí pozici ponorky. Z prostoru kabiny je v případě potřeby možné 

manuálně uvolnit olověná závaží pro usnadnění vynoření ponorky. Podle normy je ve všech 

těchto plavidlech povinný systém podpory života po dobu 96 hodin, a to pro každého z 

pasažérů, kteří se právě v ponorce nachází. Jedná se především o dostatečné zásoby vzduchu 

v kombinaci s kapacitou sodovápených odstraňovačů oxidu uhličitého. V případě uvíznutí 

ponorky pod hladinou je k dispozici bóje navinutá na dostatečně dlouhém laně, která po 

vypuštění indikuje na hladině pozici ponorky. 

 

Obr. 2-34 Bezpečnostní bóje s navinutým lankem [4] 
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Ponorky lze dále standardně vybavit například podvodní kamerou, pracovními rameny, 

kamerovým dronem, sonarem, GPS navigačním a záznamovým zařízením, laserovým 

metrem, omnidirekcionální kamerou nebo dávkovačem návnad.  

 

Obr. 2-35 Pracovní rameno ponorky [4] 
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 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Koncept specializace firmy na malosériovou výrobu osobních ponorek je v moderním 

průmyslu velmi mladým odvětvím s počátkem v roce 2005 u firmy U-boat worx. V roce 

2007 se na trh přidala firma Triton subs, díky čemuž vznikla konkurence vedoucí ke vzniku 

několika sérií jedinečných modelů ponorek. Ač z tohoto vzešla určitá praktická řešení 

problémů spojených s transportem, ergonomií i samotným provozem ponorek v extrémních 

hloubkách, stále je zde prostor pro inovaci. 

Středobodem osobních ponorek je kokpit umožňující pozorování, a tedy i interakci 

s prostředím. Nejefektivnějším řešením je zde kulový tvar kokpitu. Tímto je dosaženo 

vhodného rozložení tlaku i minimalizace optické deformace pozorovaného obrazu za 

současné minimalizace možných vad ve spojích. Kulový kokpit je však nutné vhodně uchytit 

k trupu ponorky, tak aby byl zachován maximální výhled a současně bylo umožněno 

ergonomické nalodění a vylodění. Umístění vstupního poklopu je u současných modelů vždy 

co možná nejvýše, kvůli možnostem nalodění a vylodění i za vyšších vln. U kulového 

kokpitu to často znamená otvor ve směru svislé osy kokpitu. Toto řešení bohužel znamená 

nutnost spustit se do kokpitu po dráze delší než 1 metr, s využitím částí sedadel jako 

nášlapných ploch. Jiné umístění vstupního poklopu je potom výhodou z ergonomického 

hlediska, avšak zároveň kompromisem pro možnosti nalodění na hladině.  

Dalším důležitým problémem je umístění a objem hlavních balastních nádrží, jež musí 

zajistit rovnováhu plovoucího plavidla a zároveň možnost kompletního ponoru. V každém 

případě je stále dbáno na maximalizaci výhledu z ponorky. U výkonných modelů využívají 

firmy Triton i U-Boat Worx jako hlavní balastní nádrž sklolaminátové trupy svých ponorek. 

U firmy Triton se jedná o poměrně evidentní pontony po stranách plavidel, čímž je správně 

reflektována funkce, a tedy navýšena intuitivita stroje. Po vizuální stránce však toto 

prvoplánové řešení selhává ve srovnání s komplexnějším řešením firmy U-Boat Worx. 

Vyvstává zde tedy problém nalezení vhodného kompromisu pro tento funkční prvek. 

Prioritní je každopádně bezpečnost pasažérů a ponorná plavidla všech typů musejí 

vyhovovat příslušným regulacím. Kromě toho je vhodné plavidlo vybavit dalšími 

nadstandartními bezpečnostními prvky, a to ideálně v duplicitním provedení pro případ, kdy 

jeden systém selže. 

Neméně důležitá je možnost vybavit plavidlo senzorickými a manipulačními prvky, jinak 

celý koncept výzkumného ponorného plavidla ztrácí podstatný rozsah hodnot, jimiž 

výzkumné činnosti přispívá. K tomuto se u stávajících modelů používá přední část nosné 

konstrukce plavidla, ale i části trupu.  
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3.2 Cíl práce 

Hlavním cílem práce vyplývajícím z analýzy je návrh výkonné ponorky primárně pro 

vědecké účely. Cílovou skupinou jsou z tohoto důvodu organizace, zaměřené na vědu a 

výzkum podmořského prostředí, fundované granty, investory a mediální produkcí. 

Typickým zástupcem takové organizace je například organizace OceanX, která během své 

existence zakoupila již čtyři osobní vědecké ponorky [14]. Z tohoto vychází předpoklad 

odběru v řádu jednotek kusů ročně a ceny přes 140 000 000 Kč [9]. 

Technické specifikace musejí minimálně odpovídat výkonným výzkumným ponorkám, 

které jsou aktuálně na trhu. To znamená předpokládanou schopnost ponoru do hloubky 3 km. 

Dále z důvodu skladnosti a transportu nesmí plavidlo přesáhnout běžnou výšku stávajících 

modelů, tedy 250 cm a hmotnost 12 tun. Z hlediska manévrovatelnosti je potom vhodné 

zachovat délku a šířku pod 400 cm. K pohonu bude využito šesti fixních vodních pohonných 

trysek o výkonu 3,7 kW implikujících maximální rychlost 1,5 m/s. Operační doba dosahuje 

až 18 hodin, čemuž odpovídá kapacita baterií u výsledného návrhu vyšší než 60 kWh. 

Plavidlo bude osazeno až třemi osobami, a to konkrétně pilotem, obsluhovačem přídavných 

systémů a kapitánem, který zodpovídá za komunikaci s ostatními plavidly a správný průběh 

mise. Těmto osobám musí být umožněno maximálně ergonomické provádění příslušných 

úkonů a případně částečné nahrazení jiného člena posádky v případě nouze. Pro zajištění 

základních životních funkcí posádky musí být plavidlo vybaveno skrubrem a pojmout 

alespoň 60 m3 vzduchu v tlakových nádobách.  

Těchto specifikací je ideální dosáhnout s využitím aktuálně dostupných technologií. 

Předpokládaný posun těchto technologií, zejména kapacity baterií, bude tedy pouze 

zlepšením, nikoliv podmínkou funkčnosti plavidla. Materiály pro výrobu této ponorky jsou 

primárně akrylát, z nějž je odlita kopule kokpitu, sklolaminát, tvořící trup, ocel, pro výrobu 

nosné konstrukce a dílčích konstrukčních součástí a slitiny titanu a hliníku, pro výrobu 

jednotlivých součástí s extrémními požadavky na odolnost proti zátěži. Posledním 

z hlavních technických kritérií je možnost úponu výzkumných modulů k plavidlu. 

Z ergonomického hlediska je nutné co možná nejvíce zjednodušit údržbu plavidla při 

omývání a výměně spotřebních materiálů použitých při misích a provozu. To znamená 

především dostupnost ventilů tlakových nádrží a konektorů baterií, bez náročné demontáže 

krytování, potřeby externích vyvýšených plošin či nutnosti k nim zalehnout. Trup stroje 

potom nesmí disponovat tvarováním, které by umožňovalo zadržovat venkovní vodu, 

z důvodu eliminace možnosti chemického poškození a biologické kontaminace. Stroj musí 

být taktéž prakticky spustitelný na vodu z nosného plavidla. Dalším kritériem, jež je nutné 

zohlednit je ergonomie nalodění a vylodění, z čehož plyne nutnost vhodně řešit umístění 

vstupního poklopu. V neposlední řadě je potom ergonomie ovládání pohybu plavidla a 

použitých modulů, stejně jako ergonomie samotného pobytu v ponorce.
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 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

4.1 Postup řešení 

K funkčnosti plavidla je nezbytné zohlednit určitá kritéria. Těžiště plavidla při plavbě pod 

hladinou se musí nacházet na svislé polopřímce s počátkem v centru vztlaku. Tím je v tomto 

případě zajištěna stabilní poloha plavidla. Čím vzdálenější centrum těžiště od centra vztlaku 

je, tím méně je stabilita plavidla náchylná vůči přesunu hmotností, například při pohybu 

posádky, či manipulaci se vzorky. Při plavbě na hladině je zase vhodné zajistit co nejnižší 

čáru ponoru, kvůli pohodlí a bezpečnosti při naloďování a vyloďování. Snížení čáry ponoru 

zde totiž vede ke zvýšení hranice maximální výšky vln, při kterých je možné se nalodit bez 

rizika promočení posádky a interiéru plavidla. Přímka vedená těžištěm a centrem vztlaku 

částečně ponořeného plavidla zde opět musí tvořit svislici. Těžiště by vzhledem ke stabilitě 

opět mělo být co možná nejníže, avšak již ne nutně pod centrem vztlaku, neboť stabilitu zde 

zajišťuje geometrie plavidla, je-li konstrukce alespoň částečně katamaránového typu. 

Dalším faktorem je poměr hmotnosti ponořeného plavidla a jeho vztlaku. Je-li 

předpokládaná hmotnost plavidla přibližně 10 tun, pak musí mít výtlak přibližně 10 m3. 

V neposlední řadě je pak nezbytné klást důraz na ergonomii pohybu a práce posádky. Tu 

tvoří pilot, který by měl mít všeobecně dobrý výhled a přehled o dění uvnitř plavidla, 

obsluhovač přídavných systémů, jako jsou pracovní ramena, kamery apod. a případně i 

kapitán, jenž se stará především o správný průběh mise a komunikaci s dalšími plavidly. 

Po vyhodnocení všech těchto prvků je možné vhodně rozmístit pohonné trysky plavidla a to 

tak, aby nevytvářely nechtěné síly a momenty, čímž by kompromitovaly ovladatelnost 

plavidla. 
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Těchto parametrů lze dosáhnout vhodným rozmístěním jednotlivých částí plavidla. Protože 

si však některé parametry principiálně odporují, je složité dosáhnout vhodného kompromisu. 

Pouhým odhadem rozložení částí plavidla nelze zajistit funkčnost, natož pak jakoukoliv 

optimalizaci plavidla. Za tímto účelem byl tedy vytvořen skript v programu Rhinoceros 

rozšířeném o program Grasshopper. Kombinací výpočtů objemů a hmotností jednotlivých 

prvků je díky tomuto skriptu možné simulovat předpokládaná centra vztlaku a těžiště i poměr 

vztlaku a hmotnosti plavidla v různých fázích plavby. 

 

Obr. 4-1 Část schématu skriptu 

Pomocí tohoto skriptu vznikly tři výchozí varianty rozvržení částí plavidla. Varianta 1 je 

asymetrická a zaměřuje se především, na práci obsluhovače se snahou vytvořit pro něj co 

největší pracovní oblast a zároveň umožnit pilotovi přistavit plavidlo co nejblíže k předmětu 

zájmu. Varianta 3 tento účel podporuje jen částečně přesunutím většiny funkčních prvků 

vzad. Tím, že varianta 3 zachovává symetrii plavidla ovšem dochází k usnadnění celého 

výrobního procesu i servisních postupů a dalších úprav. Varianta 2 je kompromisem variant 

1 a 3. Vyosením vstupního poklopu lze lépe uspořádat rozsazení posádky pro práci 

obsluhovače, zatímco technika obsažená v trupu plavidla zachovává symetrické rozvržení. 

Tento základ posloužil pro tvorbu návrhů kapotáže se zaručeným předpokladem funkčnosti 

jednotlivých návrhů.  
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4.2 Varianta 1 

Tvarování je zde inspirováno podobou tzv. kraba houslisty, jenž je charakteristický svými 

asymetrickými klepety. Tímto nabývá varianta krunýřovité podoby, čímž dosahuje působení 

určité rigidnosti a tedy spolehlivosti. Morfování bočních pontonů do abstrahované podoby 

klepítek kraba vizuálně podporuje podstatnou část funkcí ponorky, která spočívá 

v manipulaci s objekty. 

Asymetrie je v tomto odvětví průmyslu zatím neprobádaná oblast. Její využití však 

poskytuje nové možnosti zejména pro ergonomii nalodění a práce posádky. Levý ponton je 

předsunutý a tvoří tak konzoli pro uchycení přídavného vybavení plavidla. Pravý ponton je 

zapuštěný dozadu, aby umožnil přistavení plavidla co nejblíže předmětu zájmu čímž by byl 

zajištěn co možná nejlepší přehled obsluhovače.  

 

Obr. 4-2 Varianta 1 
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U této varianty je rozmístění vnitřních komponent následující. Vzhledem k servisovatelnosti 

je výhodné umístění elektrické rozvodné skříně (tmavě modře) na dostupném místě ve výši 

jednoho metru. Nevýhodou může být umístění vzduchových nádrží (světle modře) na opačné 

straně ponorky u dna. Umístění ventilů pro huštění u těchto nádrží znamená neergonomické 

připojování ke kompresoru. Zároveň narůstá vzdálenost k otvoru do kabiny, a tedy i délka 

vzduchového potrubí. Další nevýhodou je nutnost skládání baterií (zeleně) do výšky, čímž 

se zvyšuje těžiště a snižuje celková stabilita plavidla. 

 

Obr. 4-3 Rozvržení objemů a komponent (Varianta 1) 

Asymetrické umístění vstupního poklopu umožňuje znázorněné rozmístění posádky. Vlevo 

se nachází pilot. Nastupuje jako první a sedí ve směru osy plavidla, kvůli intuitivnosti řízení. 

Plochy předsunutého pontonu a vstupního poklopu na jeho místě zabírají nejmenší úhel jeho 

zorného pole. Jako druhý nastupuje obsluhovač, který sedí ve směru osy pracovní plochy, 

jež před plavidlem vytváří trup plavidla. Jako poslední usedá kapitán, který je nejblíže 

nástěnným ukazatelům a ovladačům. 

 

Obr. 4-4 Rozmístění Posádky (Varianta 1) 
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Asymetrie zde znamená vystředění těžiště mimo horizontální osu kopule kabiny. To 

ovlivňuje především rozmístění pohonných trysek. Je tedy nezbytné řešit jejich 

zakomponování komplexně v návaznosti na další prvky plavidla, aby byl eliminovám 

případný dojem chyby v jejich asymetrii vůči osám kabiny.  

Dále zde figuruje otázka obecných lidských vizuálních preferencí symetrického tvarování. 

Symetrie vytváří sama o sobě jistou míru estetiky a u dopravních prostředků je často 

očekávána. Vytvoření asymetrického plavidla bezpochyby nerušuje tuto konvenci, což 

nemusí být nutně ke škodě takto nevšednímu stroji. Nesmí však dojít k optickému tříštění 

objektu, protože s chybející symetrií se pak již kompletně vytrácí jakákoliv vizuální 

smyslnost.  
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4.3 Varianta 2 

Varianta 2 je kompromisem první a třetí varianty. Vyosení vstupního poklopu umožňuje 

ergonomicky vhodnější rozmístění posádky, jako u varianty 1. Úpon kopule kokpitu k nosné 

konstrukci plavidla zároveň vytváří asymetrický zásah, jež může vhodně narušit tvarování 

objektu. Zachování symetrie u pontonů přináší výhody varianty 3 v ohledu na výrobu 

a servis.   

Kapotáž této varianty tvoří jednoduché, mírně dynamické plochy. Designérským záměrem 

za tvarováním těchto ploch je podvědomá hra s pozorovatelem, kdy částečně exponované 

části plavidla z jednoho pohledu nabádají pozorovatele stroj obejít a dozvědět se co je za 

nimi skryto. Tímto postupem je reflektován účel ponorky, a tedy zkoumat a objevovat. 

Plochy pontonů dále naznačují primární směr pohybu plavidla, tedy vpřed, zatímco 

asymetrický prvek naznačuje pohyb v různých směrech. Vzniká tím fluidní tvarování 

reflektující pohyb plavidla v prostoru. 

  

Obr. 4-5 Varianta 2 



 

50 

Rozmístění posádky a zejména pak umístění obsluhovače mimo osu plavidla vytváří 

speciální nároky na rozvržení pracovní plochy. Toto však není reflektováno pozicí pontonů.  

 

Obr. 4-6 Rozmístění posádky (Varianta 2) 

Podstatně výhodnější řešení oproti variantě 1 nabízí efektivně symetrické rozmístění 

komponent po vzoru varianty 3. Zde je totiž možné přiblížit tlakové lahve elektrické 

rozvodné skříni. Dojde tak k centralizaci servisovaných bodů. Tyto komponenty by sice stále 

mohly být blíže otvoru v kabině, avšak nevzniká zde konflikt přístupu ke vstupnímu poklopu 

a zmíněným komponentům při jejich servisování. 

 

Obr. 4-7 Rozvržení objemů a komponent (Varianta 2) 
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4.4 Varianta 3 

Plně symetrická varianta 3 je oproti prvním dvěma variantám praktičtější z pohledu výroby 

i servisu. Tvarování je inspirováno mantou. Je proto do velké míry fluidní a zaoblené 

s občasnými detaily v ostrých hranách. Tímto je dosaženo klidného vzezření, v kombinaci 

s určitým oživením objektu, jež podporuje charakter pohybu tohoto typu plavidel. Usazení 

trysek vzniká přirozeným zapuštěním ploch vnějšího pláště plavidla. Podobně elegantním 

způsobem je řešeno i zábradlí, jež navazuje na kruhový poklop nahoře a opticky jej 

připevňuje k trupu plavidla. 

Pontony po stranách jsou vhodně tvarované k tomu, aby sloužili jako nášlapná plocha při 

servisování a spouštění plavidla na hladinu. Vertikální motory umístěné na vnitřní straně 

pontonů mohou ale při nevhodném došlapu způsobit pád i poranění. Prostor okolo nich je 

proto nutné vhodně ohraničit a zabránit tak došlapu na podvědomé úrovni pro maximalizaci 

bezpečí obsluhy. 

  

Obr. 4-8 Varianta 3 
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Optimální rozmístění posádky v tomto případě umisťuje pilota a kapitána na dvě zadní 

pozice, zatímco obsluhovač je usazen vepředu uprostřed. Tím je zajištěno plnohodnotné 

sezení pro všechny členy posádky, avšak vzniká nutnost vhodně řešit nalodění obsluhovače, 

neboť zde chybí evidentní ulička k jeho sedadlu. 

 

Obr. 4-9 Rozmístění posádky (Varianta 3) 

Kompletní symetrie varianty 3 opět umožňuje centralizaci servisních bodů. Oproti variantě 2 

je ale přístup ke vstupnímu poklopu komplikován, pokud jsou zpřístupněny servisní body. 

 

Obr. 4-10 Rozvržení objemů a komponent (Varianta 3) 
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 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Finální řešení vychází z variantního návrhu 2. Toto řešení bylo zvoleno především z důvodů 

jednotnosti tvarování a množství výhod z pohledu ergonomie, jež přináší vyosení vstupního 

poklopu. Varianta 2 dále abstraktně rozvíjí hlavní myšlenku stroje ve zkoumání neznámého. 

5.1 Postup řešení 

Základním myšlenkovým principem použitým při tvarování této ponorky je podvědomé 

působení na pozorovatele. To je zde uplatněno jednak v geometrických návaznostech a dále 

pak v rozvržení jednotlivých prvků plavidla. Geometrické návaznosti cíleně nejsou příliš 

evidentní, a to zejména z běžných pozorovacích úhlů. Jejich cílem je jednotlivé prvky 

ponorky navzájem tvarově provázat a v pozorovateli vzbudit dojem jednotného celku. 

Zatímco čelní pohled poskytuje přehled a rychlou orientaci pozorovatele, průhledy a klenutí 

servisních ploch navádějí člověka k prozkoumání zadní části. Ta zase nabízí komplexní 

vzájemné provázání jednotlivých ploch, čímž odkazuje na zdejší umístění technického 

centra plavidla. Celek tedy umožňuje pozorovateli podstoupit určitý proces objevování a 

poznání, čímž reflektuje svůj primární účel jakožto vědecké plavidlo.  
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5.2 Finální řešení 

 

Obr. 5-1 Finální řešení (předoboční a zadoboční pohled) 



 

55 

Středobodem tohoto typu plavidel je kopule kokpitu. Právě tato část totiž nese posádku 

a většina ostatních součástí doplňuje ponorku čistě za účelem dopravy této části na místo 

určení. Od jejího tvarování se následně odvíjí základní objemové prvky, tedy postranní 

pontony. Ty jsou ze svého původního hranolovitého tvaru po vnějších hranách zahnuty k ose 

plavidla, aby se přiblížili kružnicovému průmětu kopule. Vnitřní strany pontonů jsou naopak 

vyhnuty od osy. Vzniká tím optický tlak na kokpit, který následuje fyzické sevření kokpitu 

okolní konstrukcí. 

Horní pohled dále ukazuje dvě soustředné kružnice ohraničující přední a zadní hranu 

objektu. Spojnice jejich středu a středu plavidla udává jasný směr pohybu plavidla vpřed. 

Odsazením obrysu kokpitu vzniká další kružnice, jež v tomto pohledu udává prolis v přední 

části pontonů a vytváří tak prostor pro umístění světel. Jejím zmenšením a posunem vzad je 

definována vnější zadní hrana dvou asymetrických servisních ploch v zadní části ponorky. 

Společně tyto dvě kružnice odkazují na šíření vlnění na vodní hladině způsobené pohybem 

objektu. 

Asymetrie servisních ploch následuje vyosení vstupního poklopu. Jejich výškové 

rozvrstvení potom umožňuje personálu ke vstupnímu poklopu vystoupat. Ačkoliv jsou 

asymetrické je u nich stále zachována velká míra symetrie, jež umožňuje pozorovateli najít 

v této asymetrii řád. 

 

Obr. 5-2 Finální varianta (horní pohled)  
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Vnější horní hrana pontonu je zaoblena, což jednak zvětšuje zorný úhel a pak dále přispívá 

jednotnosti tvarování. Odsazení této plochy zdůrazňuje její hrany i plochu samotnou, 

aby bylo zdůrazněno zmíněné optické sevření a zároveň potlačen hranolovitý tvar pontonů. 

Spodní strana pontonů mírně stoupá směrem ven, čímž se jednak přibližuje tvaru kokpitu, 

ale především odpoutává plavidlo od podložky a přiznává tak jeho pohyb v prostoru. 

Asymetrické servisní plošiny v zadní části jsou k pontonům upnuty oblými plochami, jež do 

jisté míry následují zaoblení hran pontonů a dále je z čelního pohledu provazují s kopulí 

kokpitu. Vyšší a masivnější z těchto ploch opticky podpírá masu vstupního poklopu.  

 

Obr. 5-3 Finální varianta (přední pohled) 

Přední trysky jsou kvůli výhledu zapuštěny do trupu, kde narušují prázdné plochy pontonů. 

Zadní trysky jsou uchyceny ve vystupujícím válcovitém rámu. Horní část rámu plynule 

vyvstává z horní linie pontonu a prudce ji stáčí, čímž odkazuje na rotační pohyb zde 

umístěných trysek. Ve své spodní části rám navazuje na středovou linii pontonu. 

 

Obr. 5-4 Finální varianta (boční pohled)  
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Při ponoru je posádka vystavována určitému psychickému nátlaku vzhledem 

k nepřirozenosti prostředí, jemuž se vystavuje a vědomému i podvědomému zpracovávání 

informací o potenciálním nebezpečí a působení okolních sil. Proti těmto vlivům má za cíl 

působit provzdušněná modelace interiéru. Uplatňuje se zde motiv pomyslného zavěšení 

některých prvků ve vzduchu a dělení větších ploch, jako je tomu například u zádových 

opěrek sedadel. Relativně rozměrné plochy doteku trupu a kopule kokpitu jsou částečně 

redukovány prvky interiéru. Zorné pole člověka uvnitř kokpitu je tedy taktéž redukováno 

postupně a zmírňuje se působení pomyslného sevření touto plochou. Překryv prvků interiéru 

a exteriéru zároveň maximalizuje výhled ven, který je i díky tomuto redukován pouze 

o přibližných 30 %. V tomto smyslu je navržena i perforovaná podlaha umožňující přehled 

o prostoru přímo pod plavidlem, což je užitečné především při manévrování v blízko 

mořského dna.  

 

Obr. 5-5 Kokpit 
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 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ A 
ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Konstrukčně technologické řešení  

Při konstrukčním návrhu osobní ponorky je nezbytné dbát na bezpečnostní normy, 

jež umožňují následnou certifikaci plavidla. Neméně důležité je však respektovat fyzikální 

zákony a s nimi spojené relace vlastností prostředí a jednotlivých součástí i komplexního 

celku plavidla.  

Obr. 6-1 Rozmístění komponent 

6.1.1 Kabina 

Základním provozním prvkem je akrylátová kabina vyrobena odlitím do formy a několika 

následnými cykly frézování, temperování a leštění, kvůli maximální eliminaci vad materiálu. 

Akrylát je upraven, tak aby jeho index lomu kopíroval index lomu mořské vody, tedy 

přibližně 1,35 [15] Má-li pojmout až tři pasažéry, je vnitřní průměr pláště této kabiny volen 

na 1850 mm.  

Maximální ponor této třídy ponorky, tedy 3000 m pod hladinou, implikuje tlak vody 

v okolním prostředí přes 300 atmosfér. Uvnitř kabiny ovšem zůstávají podmínky vhodné pro 

pobyt posádky čili tlak jedné atmosféry. To znamená, že kabina musí odolávat rozdílu těchto 

tlaků. Proto je tloušťka akrylátového pláště 225 cm.  
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Z důvodu minimalizace koncentrátorů napětí disponuje kopule kabiny pouze jedním 

konstrukčním otvorem, který slouží zároveň jako vstupní. Kabina je skrze tento otvor upnuta 

svorem k nosné konstrukci plavidla a dále zespod nosnou konstrukcí podepřena.  

6.1.2 Vstupní poklop 

Rozměry a umístění vstupního poklopu ovlivňují především ergonomii nalodění a vylodění 

a do jisté míry i možnosti pohybu posádky v kabině. Efektivní průměr vstupního otvoru je 

600 mm, tedy relativně standartní kompromis mezi ergonomií nalodění a narušení symetrie 

rozložení působícího tlaku okolního prostředí. Vyosením vstupního poklopu oproti svislé 

ose kopule kabiny o 45° zaniká nutnost spouštět se při nalodění do kabiny svisle. V této 

konfiguraci probíhá nalodění pod úhlem v pohybu podobném pohybu po schodech, a tedy 

více přirozeně a méně náročně.  

Otvor poklopu je po vyosení blíže hladině a snižuje se tedy maximální výška vln, při kterých 

je možné se nalodit po spuštění na hladinu. Plavidlo je ovšem možné spustit i vyzvednout 

zpět na palubu nosného plavidla i plně osazené. Otvor poklopu je zároveň zepředu a ze strany 

kryt proti vlnám samotnou kopulí kokpitu a krytováním trupu.  

6.1.3 Nosná konstrukce 

Svařovaná konstrukce prostupuje celým plavidlem a propojuje kopuli kabiny s trupem a 

funkčními prvky plavidla. V maximální pracovní hloubce se vnější průměr kopule kabiny 

vlivem rozdílu tlaků zmenší z původních 2300 mm na 2295 mm. Nosná konstrukce proto 

musí být v místech podpor předepnuta, aby zůstal celkový svor kabiny zachován. 

Na spodní straně trupu vystupuje část konstrukce ven a tvoří zde čtveřici fixních ližin. Při 

manipulaci s plavidlem se předpokládá výhradně pohyb na a pod hladinou, zdvihání a 

spouštění jeřábem a pokládání na zpevněnou plochu na nosném plavidle nebo vozidle. 

Vzhledem k ceně těchto ponorek probíhá manipulace při snaze eliminovat jakékoliv silnější 

rázy či jiné vlivy, které by mohli plavidlo poškodit. Tento přístup umožňuje vysunout ližiny 

pod trup plavidla pouze minimálně, s upřednostněním minimální výšky plavidla. 

Pogumování ližin potom dále rozkládá rázy při pokládání ponorky na plošinu. 

V přední části trupu ponorky tvoří nosná konstrukce modulární konzole pro upevnění 

pracovních ramen, úložných boxů a případně dalšího vybavení. 

Z těchto důvodů je pro nosnou konstrukci volena svařitelná nerezová ocel. 
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6.1.4 Trup 

Sklolaminátový trup je vyroben kombinací tkanin a pryskyřice tvrzené ve formách. 

Jednotlivé díly jsou lepeny k sobě a celky pak přišroubovány k nosné konstrukci. Trup slouží 

především jako hlavní balastní nádrž. Při plavbě na hladině je zcela napuštěný vzduchem 

a slouží jako ponton, jehož objem diktuje čáru ponoru plavidla. Při ponoru jsou otevřeny 

ventily v horní části trupu, kterými začne unikat vzduch. Ten je zároveň nahrazován vodou 

vnikající skrze otvory kolem předních ližin. Trup je následně kompletně zaplněn vodou a 

neposkytuje tedy žádný vztlak, čímž umožňuje ponor plavidla. Dále trup slouží jako 

nášlapná plocha při nalodění a údržbě plavidla a jako jistá míra ochrany technického 

vybavení uloženého uvnitř. 

6.1.5 Pohonné vodní trysky 

Šest fixních trysek, v kombinaci s variabilními balastními nádržemi umožňuje řízení pohybu 

ve všech stupních volnosti. Toto řešení je výhodnější než například dvě vektorovatelné 

trysky, z důvodu nižší poruchovosti a snadnější implementace. Navržené řešení využívá pro 

pohon rámové elektromotory. Lopatky upnuté na otáčejícím se rámu poskytují u srovnatelně 

rozměrných trysek oproti běžnému řešení určité výhody. Jednou je například redukce hluku 

díky nižší obvodové rychlosti na špičkách lopatek. Absence středové osy pak prakticky 

eliminuje možnost namotání cizích objektů (na př.: lana, chaluhy, …). Vzhledem k řešenému 

tématu je nutné zmínit i superiorní vizuální stránku tohoto typu trysky. 

 

Obr. 6-2 Vodní tryska s rámovým elektromotorem 
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6.1.6 Variabilní balastní nádrže 

K ovládání vzplývavosti a stabilizaci plavidla slouží celkem 400 l objemu variabilních 

balastních nádrží. Ty jsou rozmístěny tak, aby bylo pomocí jejich plnění možné ovládat 

sklon plavidla a zároveň kompenzovat rozdíly v hmotnostech aktuální posádky i sesbíraného 

materiálu. 

6.1.7 Baterie 

Baterie o celkové hmotnosti přesahující půl tuny poskytují 62 kWh energie pro chod plavidla 

po předpokládanou dobu 18 hodin provozu. Případně až 48 hodin v nouzovém režimu, 

především pro chod systémů podpory života. 

6.1.8 Vzduchové a kyslíkové nádrže 

Dle norem DNVGL je nezbytné každého člena posádky zásobovat necelými 30 l kyslíku 

na hodinu. Dýchatelný kyslík pro posádku poskytují dvě 15 l kyslíkové nádrže huštěny 

na 30 MPa. V plném osazení to znamená zásobu kyslíku na 96 hodin. Dále se uvnitř kabiny 

pro každého člena posádky nachází tlaková nádrž o objemu 2 l a huštěna vzduchem na tlak 

30 MPa spolu s dýchací maskou, tedy zásoba vzduchu na jednu hodinu pro případ nouze dle 

požadavků norem [16]. 

Normy dále vyžadují, aby hlavní zásoba vzduchu postačovala pro čtyřnásobné napuštění 

hlavních balastních nádrží na hladině. Zásoba vzduchu musí být dle norem uložena ve dvou 

nádobách stejného objemu. [16] Z těchto důvodů disponuje ponorka dvěma tlakovými 

nádobami, každá o objemu 25 l, které lze hustit až na tlak 30 MPa. 

6.1.9 Skrubr 

Běžný obsah CO2 v atmosféře je 0,02 – 0,04 % a až 0,1 % v dobře větraných obývaných 

prostorách. V uzavřených prostorách se CO2 hromadí vlivem respirace přítomných osob. 

Přesáhne-li jeho koncentrace 0,1 % začíná být pobyt v daném prostředí nepříjemný a 

překročení hranice 0,2 % vede k bolestem hlavy. Další nárůst koncentrace CO2 v řádech 

procent znamená nárůst toxicity prostředí, což může způsobit vážné zdravotní dopady i smrt. 

[17] 

Hromadící se CO2 je tedy nezbytné z kabiny odbourávat, k čemuž slouží skrubr. Pro toto 

využití byl volen skrubr na bázi hydroxidu vápenatého, neboť pracuje za nízké spotřeby 

energie a materiálu. Spotřebovaný materiál lze zároveň při údržbě snadno obměnit. V 

případě selhání hlavního skrubru lze manuálně aktivovat nouzové lithiové skrubry na jedno 

použití, kterými je kabina zásobena. 
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6.1.10 Komunikační jednotky 

Ke komunikaci pod hladinou je použit telefon na bázi vysokofrekvenčních zvukových vln. 

Ten se běžně používá pro komunikaci pod hladinou na vzdálenosti desítek kilometrů [18]. 

Neposkytuje však vysokou přenosovou rychlost dat, a navíc představuje riziko negativního 

vlivu na živočichy v pozorovaném prostředí.  

Kromě sonické komunikační jednotky proto ponorka disponuje i optickým komunikačním 

systémem na bázi laseru, jež je schopný přenášet vysoké objemy dat [19]. Díky tomu je 

možné v reálném čase monitorovat záznamy z vnitřních i vnějších kamer ponorky na palubě 

nosného plavidla zejména z bezpečnostních důvodů.  
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6.2 Ergonomické řešení  

Vzhledem k extrémům prostředí a exkluzivitě osobních ponorek je nanejvýše vhodné 

asistovat lidské posádce nejvhodnějšími, a tedy často nejnovějšími, technologiemi. Takto 

lze dosáhnout maximalizaci ergonomie a intuitivnosti prováděných úkonů, a tedy 

minimalizaci mentální a časové náročnosti prováděných úkonů, což kladně ovlivňuje 

celkový stav pracovníků i nákladnost misí. 

6.2.1 Rozmístění posádky 

Posádka je rozmístěna tak, aby měl každý člen co nejvíce prostoru na nohy a hlavu, což ve 

sférickém prostoru kabiny znamená relativně těsné centrální umístění. Místo pilota je vlevo 

a je rovnoběžné k podélné ose plavidla. Tím je zajištěna vhodná orientace pilota vůči 

plavidlu, a tedy i intuitivnost řízení. Obsluhovač sedí vpravo vpředu, kde je nejblíže 

k venkovním objektům zájmu a má tedy nejvhodnější pozici pro obsluhu pracovních ramen 

či kamer. Vyosením místa obsluhovače vzniká prostor pro místo případného třetího člena 

posádky.  

 

Obr. 6-3 Rozmístění posádky 
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Prostřední sedadlo je pouze situační. V případě, že není využité je tedy vhodné, aby 

v relativně malém kokpitu zabíralo minimum místa. Z tohoto důvodu je skládací a ve 

sklopené poloze umožňuje průchod mezi dvěma zbylými sedadly. V případě potřeby je 

možné jej dvěma pohyby složit a zasunout do vyhrazeného prostoru. Stejným způsobem jej 

lze opět vysunout, čemuž asistuje madlo na spodní straně sedáku. 

 

Obr. 6-4 Sklápění a zasouvání prostředního sedadla 
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6.2.2 Ovládání plavidla 

Stávající řešení využívá k ovládání pohybu plavidla v prostoru pákových a otočných 

ovladačů v rozložení kopírujícím stávající RC ovladače letadel. Toto řešení je do jisté míry 

logické z pohledu ovládaných stupňů volnosti. Bohužel však kompletně ignoruje často 

subtilní a pomalé pohyby v kombinaci s všeobecnou stabilitou osobních ponorek.  

Navržené řešení ovládání pohybu plavidla je 3D myš firmy 3Dconnexion – SpaceMouse 

Enterprise [20].  

 

Obr. 6-5 3D myš firmy 3Dconnexion – SpaceMouse Enterprise [20] 

Tento ovladač byl navržen a optimalizován pro účely vysoce intuitivního ovládání pohybu 

objektů a kamer ve 3D softwarech doprovázeného ovládáním různých funkcí pomocí 

tlačítek, což je prakticky identické k ovládání pohybu osobní ponorky v prostoru.  

Pivotním bodem ovladače je středový knoflík, jež má uvolněné všechny osy pohybu, stejně 

jako ponorka. V základním ovládacím módu, jež firma 3Dconnexion nazývá „mód 

helikoptéry“, ponorka kopíruje pohyb knoflíku vykonaný pilotem a pokračuje v zadaném 

směru rychlostí poměrově k udané pozici knoflíku. Pilot tedy ovládá pohyb ponorky přesně 

jako kdyby ji držel mezi prsty. Tento princip je proto skutečně velmi intuitivní i pro někoho 

kdo jej využívá poprvé, protože kopíruje jeden ze základních principů interakce člověka 

s fyzickými objekty. V Kombinaci s akcelerometry a další technikou pro zaměření aktuální 

polohy ponorky je její ovládání nenáročné na množství vstupů ze strany pilota. 

Firma 3Dconnexion již vyvinula i další praktické způsoby ovládání umožňují například 

pohyb ve sférickém souřadnicovém systému se středem v určeném bodu zájmu mimo 

plavidlo. Ačkoliv méně intuitivní, může být tento způsob zkušeným pilotům k dispozici 

například při pořizování videozáběrů pro televizní produkci. 
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Kompaktní rozměry 249 x 154 mm umožňují osadit každé ze 3 míst pro posádku minimálně 

jedním takovýmto ovladačem. V každém případě slouží jako ergonomická část područky, 

neboť ergonomie je jednou s předností ovladačů SpaceMouse Enterprise. V případě předání 

ovládání pohybu plavidla pasažérovi neztrácí hlavní pilot vlastní ovladač, jako je tomu u 

předání Manta ovladače firmy U-Boat Worx. Pilot může tedy kdykoliv přebrat kontrolu zpět. 

Kromě pilotáže je možné ovladače u dvou ostatních sedadel využít k ovládání kamer a 

zaměřovací techniky, tedy opět jeden z účelů, pro který byl tento ovladač přímo navržen. 

Neboť úbytek světla a často nízký počet referenčních objektů pod hladinou hlubokých moří 

značně omezuje schopnost orientace v prostoru, displej ovladače může být pro tyto případy 

využit k poskytnutí vizuální zpětné vazby pilotovi formou grafiky. Ta naznačuje poměrově 

aktuální výkon a směr jednotlivých trysek, čímž napomáhá méně zkušeným pilotům 

k hlubšímu porozumění mechaniky pohybu stroje. V případě dalších využití ovladačů na 

ostatních pozicích displej poskytuje informace o aktuálně řízeném systému. 

Pro programování kurzu ponorky například při dlouho trvajícím sestupu a vzestupu nebo 

přiblížení ponorky ke vzdáleným bodům zájmu je možné využít tlačítek ovladače. Zároveň 

je možné pomocí těchto tlačítek navigovat mezi skupinami funkcí (pilotáž, ovládání 

kamer, …), pro které je možné ovladač využít.  

Bude-li ovladač SpaceMouse Enterprise využit jako základní ovládací panel u všech tří míst 

posádky a zároveň jako rozhraní pro dálkový ovladač pohybu ponorky na hladině, pak budou 

všichni členové posádky obeznámeni se základním rozhraním všech funkcí. Toto sjednocení 

může dále pomáhat intuitivnosti práce s ponorkou a vést ke snížení náročnosti rekvalifikace 

jednotlivých členů posádky. 

Většina zmíněných funkcí je shodná s existujícím provedením ovladače a není proto nutné 

vyvíjet nový komplexní systém. Případy, kdy je nutné provádět úpravy, jsou 

implementovatelné zejména díky přístupu firmy Logitech, zakladatele firmy 3Dconnexion, 

která je nakloněna personalizaci svých zařízení ze strany zákazníka a sama pro tyto účely 

poskytuje nástroje. 

Kombinace výše zmíněných faktorů spolu s cenou, která je vůči ceně ponorky zanedbatelná 

dokladuje vhodnost zvoleného řešení. 
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6.2.3 Ovládání pracovních ramen 

Běžným a naprosto neintuitivním způsobem ovládání pracovních ramen je zadávání pohybu 

jednotlivých motorů v kloubech ramene pomocí tlačítek. Podstatně vhodnějším způsobem 

je použití zmenšené kopie ramene, kterým obsluhovač fyzicky pohybuje přímo pomocí 

svých rukou. Pracovní rameno následně kopíruje pohyb modelového ramene. [21] 

Dalším krokem k navýšení intuitivnosti ovládání ramene je technologie vyvinutá firmou 

HaptX. Pomocí haptické rukavice této firmy je možné plně interagovat s prostředím na 

základě vstupů uživatele pomocí polohy a pohybu jeho ruky a virtuálních vstupů prostředí 

podložených simulací nebo vstupy senzorických zařízení. Na straně uživatele rukavice 

snímá polohu a pohyb ruky i prstů v prostoru pomocí magnetických senzorů. Následně 

poskytuje uživateli zpětnou vazbu formou síly působící proti pohybu prstů, tlaku na kůži 

ekvivalentnímu běžnému doteku a působením rozdílů teplot. [22] 

Navržené řešení tedy nahrazuje vstup obsluhovače pomocí manipulace modelového ramene 

přímou manipulací jeho vlastní ruky. Neboť plná artikulace úchopové části pracovního 

ramene kompromituje spolehlivostní, silovou i ekonomickou stránku věci, zůstává tato část 

v podobě stávajícího řešení formou klešťového úchopu. Toto řešení znamená, že ovládání 

úchopové části zaměstnává pouze část prstů. Konkrétně je to palec řídící jednu část kleští 

naproti ukazováku spolu s prostředníkem, jež řídí druhou část kleští. Řízení dvou částí kleští 

třemi prsty bylo zvoleno z důvodu aplikace středně jemné motoriky, což reflektuje práci 

s objekty o rozměrech přesahujících několik centimetrů. Zbylé dva prsty jsou uvolněné pro 

zadávání příkazů pomocí naprogramovaných gest. Bylo by možné i využití pouze palce a 

ukazováku, například pro uvolnění prostředníku pro zadávání příkazů dalšími gesty. Palec a 

ukazovák jsou však používány pro velmi jemnou motoriku, které pracovní rameno není 

schopné. Koncentraci obsluhovače by tedy zbytečně zaměstnávala jeho vlastní motorika, 

což je nejen negativní pro celkovou produktivitu, ale ani není reflektováno výkonem 

pracovního ramene.  

Zmíněné dva prsty nevyužité k ovládání úchopu lze využít pro zadávání zmíněných gest. 

Těmito gesty lze ovládat například skuční trubici určenou pro extrakci drobných, měkkých 

a tekutých vzorků. Dále je možné v průběhu práce s ramenem gesty regulovat rychlost oproti 

přesnosti pohybu pracovního ramene v prostoru, neboť rameno má podstatně větší rozsah 

pohybu než lidská paže. Obsluhovač tedy může přesunout rameno v prostoru například o 1 

metr pohybem ruky dlouhým pouze 10 centimetrů a následně extrahovat vzorek s přenosem 

pohybu ruky na pracovní rameno v poměru 1:1, nebo přizpůsobit polohu své ruky vůči 

poloze ramene bez pohybu samotného ramene. Díky tomu je možné, aby měl obsluhovač 

podepřenou paži, což přispěje komfortu provádění pracovního úkonu.  
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Senzorická zpětná vazba haptické rukavice umožňuje pomyslné přenesení ruky uživatele 

přímo do zkoumaného prostředí. Pomocí tlakových a teplotních čidel umístěných na 

úchopové části pracovního ramene a snímání výkonu motorů v kloubech paže může 

obsluhovač cítit simulované proudění tekutin okolo pracovního ramene, teplotu těchto 

proudů a extrahovaných vzorků a odpor kladený objekty v prostředí proti pohybu ramene. 

Zaznamenávaná data lze samozřejmě ukládat pro pozdější komplexní analýzu, avšak je to 

právě lidská všímavost vůči nezvyklým senzorickým podnětům, co je hlavní výhodou účasti 

lidských pracovníků ve zkoumaném prostředí namísto použití podstatně méně rizikových 

dálkově ovládaných ROV systémů. Doposud byla tato výhoda čistě ve vnímání zrakových 

podnětů. Použití haptické zpětné vazby tento aspekt dimenzionálně rozšiřuje.  
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6.2.4 Nástup a výstup z plavidla 

Výhodou osobní ponorky je i nízká fyzická náročnost při potápění oproti práci potápěčů, 

která vyžaduje určitou fyzickou zdatnost, díky čemuž je tato forma výzkumu dostupná i 

starším a méně mobilním lidem. Při navrhování ergonomie je tedy nutné tento faktor 

v maximální míře zachovat. 

Pro pohodlný nástup a sestup z úrovně pontonů na úroveň podlahy je nezbytné využít 

přenosných schodků, neboť horní úroveň pontonů je v zadní části ve výši jednoho metru. 

Následný pohyb je usnadněn servisními plochami, které jsou z tohoto důvodu rozmístěny ve 

vzdálenostech 23 cm. Tvoří tedy jednak schody zpřístupňující vstupní poklop a jednak 

odkládací plochu pro nástroje a spotřební materiály používané při servisování ponorky a 

personál tyto nástroje nemusí držet v rukou ve chvíli kdy stoupá k poklopu. Dotyčný má 

tedy volné ruce a může se přidržovat madel.  

 

Obr. 6-6 Využití servisních plošin pro pohyb po trupu 

V případě nástupu ze člunu je nad hladinou pouze trojúhelníková servisní plocha přilehlá ke 

vstupnímu poklopu. Člun v takovém případě najíždí zepředu naproti ponorce ze strany 

vstupního poklopu a přiráží ke strmé podpěře servisní plochy za kterou se může snadno 

zachytit díky jejímu tvarování. Tímto způsobem se minimalizuje riziko poškození ponorky 

kolizí se člunem a zároveň se maximalizuje přehled zúčastněných osob. Tento způsob je 

každopádně spíše nestandartní, neboť plavidlo je možné spustit na vodu již osazené plnou 

posádkou, čímž se minimalizuje riziko poškození stroje, neboť posádka uvnitř může 

reagovat na neplánované situace. Zároveň spouštění již osazeného plavidla eliminuje riziko 

pádu osoby do vody. 
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Vstup do kabiny samotné je komplikovaný velikostí vstupního otvoru. I tak je však díky jeho 

umístění relativně pohodlně umožněn i méně zdatným, či méně mobilním lidem. Spočívá 

v postupném klesání do kabiny čelem dovnitř, přičemž může člověk využít externích 

strukturálních prvků ponorky k přidržení a stupaček v interiéru kabiny. Stejně tak se člověk 

může posadit na okraj vstupního otvoru, čímž získá stabilitu. Tento způsob minimalizuje 

náročnost na zátěž svalů a maximalizuje bezpečnost z pohledu přehledu nastupujícího o 

okolních objektech a je tedy vhodný pro méně mobilní či méně zkušený personál a pasažéry. 

Alternativně lze do kabiny sestoupat čelem ven, jako po žebříku, což může být rychlejší a 

pohodlnější ve chvíli, kdy je nastupující osoba důvěrně obeznámena s vnitřním uspořádáním 

kabiny. 

Výstup z kabiny je téměř vždy snazší čelem ven z kabiny, neboť vystupující osoba má větší 

přehled o tom, kam směřuje a pohybuje se relativně přirozeným pohybem po žebříku vzhůru. 

V případě osob se sníženou mobilitou je možná pomoc při nástupu a výstupu další osobou 

díky přilehlé servisní plošině. 

 

Obr. 6-7 Nástup a výstup z kokpitu 
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6.2.5 Servisování plavidla 

Prvním úkonem při servisování ponorky je opláchnutí sladkou vodou. Všechny plochy 

ponorky svírají navzájem takové úhly, aby umožnily odtok vody a zabránili jejímu 

hromadění a negativním vlivům, které by toto hromadění mělo za následek. 

Veškeré externí přístupové body jsou pro pohodlí obsluhy umístěny na jednom místě ve 

středové zadní části ponorky. Tyto body jsou zpřístupněny jedním pohybem části zadního 

krytování, jež se sesouvá směrem dolů po ližinách. Zbylé krytování zůstává na místě a brání 

nechtěnému poškození komponentů při chybném pohybu nohou obsluhy. 

Při servisování je nutné dohustit dvě nádrže vzduchu a dvě nádrže kyslíku a dobít baterie. 

Nádrže i baterie jsou řešeny duálně jako individuální systém pro případ poruchy na okruhu 

jednoho z nich. Čtyři ventily, k nimž obsluha připojuje kompresory, jsou však dobře 

dostupné bez nutnosti se k nim sklánět či přidřepovat, stejně jako dobíjecí konektory baterií.  

 

Obr. 6-8 Přístup ke konektorům 

Dále je nutné v kabině jednou za několik dní měnit aktivní látku skrubru. Vzhledem 

k hmotnosti výměnných zásobníků s touto látkou, jež dosahují 20 kg, jsou opět příhodné 

servisní plochy, na které je možné zásobník při pohybu po plavidle odložit. 
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 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Barevné řešení 

7.1.1 Interiér 

Z důvodu působení ponorky převážně v afotické zóně je nutné maximalizovat 

rozeznatelnost venkovních objektů zevnitř kokpitu. Ten však musí být dostatečně osvětlen 

pro práci posádky. Množství světla odraženého od stěny kopule zpět do kokpitu je proto 

redukováno tmavými povrchy jednotlivých prvků interiéru. 

 

Obr. 7-1 Pohled do kokpitu 
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7.1.2 Exteriér 

Ačkoliv se jedná primárně o užitkový stroj, zasluhuje si exkluzivita a finanční nákladnost 

tohoto plavidla adekvátní povrchovou úpravu. Primární barvou trupu je proto fialová 

metalíza s lesklým lakem. Lesklý lak zde podporuje vzezření plavidla, ale především snižuje 

hydrodynamický odpor trupu. Lopatky trysek jsou zdůrazněny sytě fialovou barvou, díky 

které ve svých tunelových komorách působí přirozeně. Protiskluzové pogumování 

servisních plošin opět následuje barvu trupu ovšem ve světlejším odstínu analogicky 

k principu užitému u volby barev trysek. Kovovým madlům v zadní části je ponechán 

původní povrch, který výrazem splývá s metalickou barvou trupu, avšak zůstává proti němu 

stále rozeznatelný. Jednotné tvarování je tedy podpořeno i jednotnou barevností. 

 

Obr. 7-2 Primární barevné řešení 
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U takto nákladného stroje vyráběného kusově je ovšem i barva jednou z proměnných, jejichž 

volba může být plně přenechána zákazníkovi. Zde je pak možné s odkázat na zkoumanou 

přírodu v zelených odstínech, námořní folklor ve žlutém provedení i technicky čisté bílé 

barevné provedení 

7.1.3 Fosforescenční úprava 

Pro případ náhlé ztráty osvětlení kokpitu disponuje interiér fosforescenční úpravou 

upozorňující na změny v morfologii interiéru. Fosforescenční úprava dále upozorňuje na 

funkční prvky, jako jsou analogové ukazatele, nouzové ovladače a skříňku se svítidly a 

dýchacími přístroji. 

 

Obr. 7-4 Fosforescenční úprava 

Obr. 7-3 Alternativní barevná provedení 
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7.2 Grafické řešení 

7.2.1 Značka 

Jak již bylo zmíněno – hlavním funkčním i optickým prvkem tohoto plavidla je dominantní 

akrylátová kopule kokpitu. Její sférický tvar se proto promítá i do značky produktu spolu 

s lineárním provedením odkazující na čirost kopule. Dva přední prvky uzavírají a chrání 

středovou kružnici, tak jako kopule kokpitu chrání posádku před extrémním tlakem 

v hlubinách moří. Nosnou myšlenkou návrhu je potom pátrání a objevování, což podporuje 

možnost ve značce dohledat prolínání servisních ploch s konstrukcí v zadní části ponorky. 

Volená barevnost následuje výchozí fialovou barvu trupu. (parametry fialové barvy: 

HEX: 5c5c8c, RGB: 92, 92, 140, CMYK: 73, 69, 21, 4) 

 

Obr. 7-5 Značka 
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7.2.2 Logotyp 

Název produktu „Opsis“ vychází z latinského slova pro „zrak“. Je zde znovu odražena 

kopule kokpitu umožňující pohled do hlubokých moří přímo zrakem pozorovatele bez 

zkreslení kamerovou technikou. Písmeno „O“ je nahrazeno kruhovou značkou. Zbylé písmo 

logotypu je úpravou písma Aquawax. Výchozí písmo lehce odkazuje na motiv vody. Jeho 

úpravou je zdůrazněno vlnění v základní a střední dotažnici. 

 

Obr. 7-6 Logotyp 

 

Obr. 7-7 Umístění logotypu na produktu 
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 DISKUZE 

8.1 Psychologická funkce 

Přestože vývoj a stavba osobních ponorek je extrémně náročná, a to obzvláště u vědeckých 

strojů, které umožňují ponor dosahující až tří kilometrů hloubky, designové zpracování 

většiny ponorek na trhu těmto extrémům neodpovídá. Zároveň by zde však nebyl na místě 

agresivní sportovní vzhled, který si většinová populace s takto drahým dopravním 

prostředkem spojí, neboť způsob a rychlost pohybu ponorek obecně takovému tvarování 

neodpovídá. Tvarové řešení obsažené v této práci proto vychází z velkých čistých ploch a 

pozorovatele se snaží zaujmout především podvědomě, využitím tunelovitých a mostících 

prvků, které pozornost člověka přirozeně přitahují.  

Tvarování interiéru kokpitu plavidla potom využívá opticky odlehčených konstrukcí ve 

snaze minimalizovat případné klaustrofobní či jiné negativní působení při ponoření plavidla. 

8.2 Sociální funkce 

Představa o vzhledu ponorky většinové populace pravděpodobně vychází především 

z vzezření ponorek vojenských. O vzhledu osobních ponorek typu produktů firmy U-Boat 

Worx nebo Triton subs má potom představu jen relativně málo lidí. Vzhledem k výše 

zmíněným extrémům a neobvyklému vzhledu jsou ale právě osobní ponorky ideálním 

kandidátem pro reprezentaci oceánologického výzkumu, který je v nynější době důležitý 

zejména s ohledem na ekologii s přední otázkou likvidace plastů. 

Atraktivní vzhled vědeckých ponorek v přední linii oceánologického výzkumu může pomoct 

při medializaci tohoto tématu a tím pádem navýšit obecné povědomí populace o problémech 

s ním spojených. 
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8.3 Ekonomická funkce 

Výroba těchto ponorek je malosériová. Zvláště u výkonných modelů, produkovaných 

ve velmi omezeném množství často pro velmi specifickou činnost, dochází k častým 

úpravám dle požadavků zákazníka. Může se jednat o drobné úpravy trupu pro akomodaci 

dalšího externího osvětlení, nebo i zásahy do nosné konstrukce za účelem osazení různých 

typů pracovních ramen, dávkovačů a dalšího vybavení, dodávaného a certifikovaného spolu 

s plavidlem. Z těchto důvodů není možné stanovit přesnou cenu, nýbrž pouze odhadovaný 

rozsah, který začíná okolo 130 000 000 CZK a překračuje i hranici 170 000 000 CZK. 

Firmy, jež definují trh s malosériově vyráběnými osobními ponorkami, tedy U-Boat Worx a 

Triton subs, mají stabilní základnu zákazníků v luxusních zaoceánských plavidlech, 

produkčních společnostech a výzkumných ústavech zaměřených na oceánologii. Mimo ni 

však tyto firmy o další zákazníky soupeří prostřednictvím článků v časopisech i na sociálních 

sítích. Firma U-Boat Worx u modelů s vysokým výkonnostním a komerčním potenciálem 

klade důraz i na design, což může být jedním z faktorů přispívajícím k vyšší úspěšnosti firmy 

oproti Triton subs [23] [24], která zůstává u základního tvarování svých ponorek.  

Navržené řešení zde odráží především mentalitu firmy U-Boat Worx a svým tvarováním, 

estetickým řešením viditelných funkčních prvků a částečně i nezvyklou barevností se snaží 

přispět k popularizaci těchto strojů. Tím vzniká prostor pro nová komerční využití což může 

hypoteticky dále vést k investicím nebo i vzniku nových firem zaměřených na zpřístupnění 

oceánů široké veřejnosti, tak jako se momentálně děje například v sektoru přepravy 

a výzkumu ve vesmíru. 
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 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce je návrh koncepčního designu ponorky sloužící primárně 

k výzkumným účelům.  

V úvodu práce je zmiňován potenciál osobních ponorek pro vědu a výzkum moří a oceánů. 

Při následné designérské analýze bylo však zjištěno, že sériové výrobě těchto plavidel se 

naplno věnují pouze dvě firmy. Z pochopitelných důvodů nárustu nákladů na vývoj a výrobu 

vědeckých ponorek se obě firmy soustředí z velké části na rekreační plavidla. Každá z těchto 

firem tedy disponuje jen jedním malosériově vyráběným plavidlem, které lze označit za 

výkonné (tedy s maximální hloubkou ponoru mezi 2 a 3 km) a byla to pouze firma U-Boat 

Worx, která při návrhu poslední generace tohoto plavidla kladla důraz i na estetické vzezření. 

Ačkoliv tento fakt není nikterak pozitivním důkazem pro popularitu tohoto odvětví, vzniká 

zde díky tomu široké pole možností pro inovaci designu osobních ponorek. Designérská 

analýza toto pole ohraničila pouze rozměrovým řešením stávajících strojů. 

Technická analýza obohatila práci o aktuální technologická řešení, jež zmíněné pole 

možností v mnoha ohledech usměrnila, a to takovou měrou, že k zaručení předpokladu 

funkčnosti navrženého plavidla byl vytvořen skript. Objemy a rozvržení vnitřních 

komponent, jež vyhovovali teoreticky funkčnímu řešení byly následně využity při tvorbě 

variantních studií. 

Studie se věnují standartnímu symetrickému provedení a potom experimentují s možností 

rozšíření spektra osobních ponorek o variantu asymetrickou. Ta by přinesla nový přístup 

zejména z pohledu ergonomie, která je u současných symetrických variant často 

problematická. Jak ale bylo zjištěno, hlavní nevýhodou asymetrie jsou zde možnosti 

technologického provedení.  

Po zvážení uvedených výhod jednotlivých přístupů byl upřednostněn kompromis, který 

využívá symetrii v ohledech výroby a asymetrii uplatňuje pouze ve vhodných místech 

interakce s uživatelem. Výsledkem je řešení, jež při použití stávajících technologií a 

výrobních postupů nikterak nenavyšuje komplexitu stroje, a přitom vnáší do tohoto odvětví 

nový pohled na zpracování tématu. 
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Výsledné řešení klade důraz především na ergonomii. Schodovité servisní plochy v zadní 

části v kombinaci se zakomponovanými madly umožňují velmi bezpečný pohyb po trupu. 

Rozmístění posádky umožňuje plnohodnotné sezení pro dva pasažéry a možnost vysunutí 

třetího sedáku s bederní opěrkou pro případného třetího člena posádky. Sklopné prostřední 

sedadlo zároveň umožňuje zakomponovat do kabiny stupačky, díky kterým není nutné se do 

kabiny složitě spouštět bez dostatečné opory a stability, tak jako je tomu u některých 

vyráběných modelů. Tato snížení fyzické náročnosti při pohybu a práci s plavidlem zde mají 

za cíl rozšířit potenciální okruh uživatelů i o méně pohyblivé jedince. Vzdušná stavba 

interiérových prvků kokpit vizuálně odlehčuje a v kombinaci s geometrií trupu umožňuje 

téměř 70% výhled.  

Technologické zpracování designu využívá stávajících výrobních postupů a technologií. 

Využití parametrizačního skriptu při návrhu zaručuje předpoklad funkčnosti výsledného 

řešení. Návrh disponuje konzolemi navazujícími na kostru plavidla v přední části obou 

pontonů, které podporují osazení různým standartním i specifickým vybavení, jež mohou 

vědečtí pracovníci využívat. Řešení dále navrhuje možnosti implementace doposud 

nevyužitých technologií v oblasti interakce s plavidlem i okolním prostředím, které by 

mohly tyto interakce usnadnit a obohatit. 

V tvarování trupu plavidla se odráží především centrální motiv kopule kokpitu. Tím vznikají 

relativně jednoduché plochy v přední části, jež umožňují snadnou orientaci pro pozorovatele 

zejména ve větších hloubkách při snížené viditelnosti. Asymetrická stavba v zadní části 

potom přitahuje pozornost a nabádá pozorovatele k bližšímu zkoumání. Svou komplexitou 

také odráží technické centrum plavidla, které je zde umístěno. Toto estetické zpracování cílí 

na popularizaci celého odvětví oceánologického výzkumu. 
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