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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá návrhem designu karoserie víkendového sportovního 
automobilu, které vychází z aktuálního vozidla Sigma TN, za cílem lepšího vzhledu a 
rozšíření využitelnosti. 

Cíl je naplněn novým dynamickým designem karoserie. Kde je problém využitelnosti 
vyřešen návrhem modulárního systému střechy a zavazadlovým prostorem. 

Tato práce přináší nový pohled na oblast koncepce a designu automobilů určených 
především pro volnočasovou jízdu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
automobil, sportovní automobil, Sigma Motor, laminování, design, automobilový design, 
karoserie 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This diploma thesis deals with the design of the bodywork of a weekend sports car, based 
on the current Sigma TN vehicle, in order for better appearance and extended usability. 

The goal is accomplished by a new dynamic exterior design. Where the usability issue 
is solved by a modular roof system and luggage compartment. 

This work provides a new perspective on the concept and design of cars designed primarily 
for leisure driving. 
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1 ÚVOD 

Automobily jsou zde již více než sto let a společně s nimi vzniklo i určité pouto člověka 
a tohoto stroje. Řada lidí považuje automobil pouze za dopravní prostředek, který jim 
umožní přepravu z bodu A do bodu B, ale existují i jedinci, pro které je jízda zážitkem 
a vychutnávají si každý okamžik na otevřené silnici. V podstatě stejně jako v minulosti, 
ale dnes jsou milovníci koní, pro které má toto zvíře nezměrnou hodnotu a jejich mottem je, 
že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla. Stejně tak existují i milovníci automobilů, 
kteří o své vozy patřičně pečují a projížďka s nimi skrze malebnou krajinu je pro ně ideální 
způsob pro trávení volného času. 

Tito nadšenci jsou ale velmi nároční, co se týká výběru toho správného vozu. Musí splňovat 
přísná kritéria především z oblasti vzhledu, jízdních vlastností, výkonu motoru 
a v neposlední řadě musí vydávat i ten správný hřmotný zvuk.  

Samotné automobilky vycházejí těmto lidem vstříc a vytvářejí vozidla zaměřené především 
pro čistý požitek z jízdy. Do této kategorie spadá mnoho druhů vozidel. První z nich jsou 
supersportovní vozidla, která slouží k co nejrychlejší jízdě na okruhu a zároveň jde o ukázku 
toho, čeho lze technologicky a konstrukčně dosáhnout. U těchto vozidel se samotné 
automobilky předhánějí a navzájem si dokazují, kdo je schopen vyrobit nejrychlejší 
a nejlepší vůz. Důsledkem toho je ale na druhou stranu je velmi vysoká pořizovací cena, 
kvůli které si tyto vozy může dovolit jen malé procento lidí. Dále existují sportovní 
automobily, které jsou obvykle podstatně levnější, ale zdaleka nedosahují svými výkony 
na supersportovní automobily. Tyto vozy jsou obvykle podobné obyčejným automobilům, 
které denně můžeme potkat na silnici, ale na rozdíl od nich mají silnější motory, lepší 
podvozky a agresivnější vzhled, dále jsou oproti supersportům i obvykle mnohem 
praktičtější. 

V poslední řadě do této kategorie spadají i víkendové sportovní vozy, takzvané „track-days“ 
automobily pro provoz na otevřených cestách, ale i přizpůsobené pro jízdu na závodních 
okruzích, například dny otevřené dráhy určené pro veřejnost. Tyto vozy kombinují, 
vzhledem ke svým výkonům, relativně nízkou cenu a zároveň vynikající jízdní vlastnosti 
supersportovních automobilů. A to hlavně díky velmi nízké hmotnosti, které je dosaženo 
díky tomu, že v těchto vozech nenajdete žádné „zbytečnosti“ v podobě airbagů, klimatizace, 
elektricky stahovaných oken, vyhřívání sedaček a dalších komfortních prvků. 

Tato diplomová práce se věnuje designu právě takového vozu v rámci spolupráce s firmou 
Sigma motor. Požadavkem bylo vyrobit vozidlo pro zákazníky, kteří obvykle již vlastní 
jedno vozidlo určené ke každodennímu provozu. Zároveň i toto vozidlo by ale mělo 
být schopno částečně posloužit jako náhrada, například pro občasné cesty do práce. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Historický přehled 

Historický přehled je zde uveden vzhledem k tomu, že tato oblast automobilového průmyslu 
není široké veřejnosti příliš známá. Zároveň mnoho sportovních víkendových vozů využívá 
ikonické tvarování vycházející ze zakladatele kategorie těchto automobilů. Nakonec je zde 
přiblížena i samotná společnost Sigma motor s.r.o., pro kterou je tato práce určena. 

2.1.1 Historie a vznik kategorie sportovních víkendových automobilů 

Vznik kategorie 

Kategorie víkendových sportovních automobilů se začala tvořit v roce 1957 díky 
automobilce Lotus [1], která přetvořila svůj závodní model Lotus Mark VI na vozidlo, které 
splňuje veškerou legislativu pro provoz na pozemních komunikacích. A tak vznikl populární 
Lotus 7 („seven“), ze kterého vychází řada automobilů tohoto zaměření i dnes. Jmenovitě 
například automobilka Caterham koupila v roce 1973 licenční práva na tento automobil 
a jeho deriváty vyrábí dodnes. Vůz vycházející z koncepce Lotusu 7 vyrábí dokonce i česká 
malosériová automobilka Kaipan [2], jedná se o model Kaipan 57a. Hlavním heslem 
takových vozů je co nejnižší hmotnost a co největší jednoduchost. 

 

obr. 2-1 Lotus Mark VI [3] 
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Trackday cars (vozy pro dny otevřené dráhy) 

Další velký rozmach zažily tyto automobily na začátku 21. století, kdy se začalo jejich 
předurčení ubírat z provozu především po okresních silnicích, na provoz na okruzích, 
především pro tzv. dny otevřené dráhy (angl.: „trackday“), při kterých je závodní okruh 
dostupný za určitých podmínek pro veřejnost. Nejznámějším průkopníkem byla britská 
firma Ariel Motor [3] se svým modelem Atom, který dokázal svými výkony na okruhu 
snadno konkurovat většině supersportům.  

2.1.2 Historie automobilky Sigma Motor 

V roce 2017 vznikla v Liberci společnost Sigma Motor [4]. Nyní má tato společnost sídlo 
v Přerově a skládá z několika konstruktérů, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti 
automotive, někteří z nich působili například ve firmách Škoda Auto a.s., Tatra Trucks a.s. 
nebo španělská AD Tatramontana. Ta v roce 2017 vytvořila svůj první prototyp Sigma TN. 
Tato práce vychází právě z koncepce nástupce tohoto modelu neboli druhého 
prototypu této malosériové automobilky. [5] 

 

 

obr. 2-2 Sigma TN [4] 
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2.2 Designérská analýza 

Obsahem této kapitoly bude rozbor hlavních zástupců kategorie automobilů pro volnočasové 
ježdění. Tito zástupci budou analyzováni hlavně v oblasti vzhledu a koncepce, dále v oblasti 
ergonomického řešení, které je u těchto automobilů vzhledem k malým rozměrům většinou 
do určité míry kompromitováno. A nakonec bude tato kapitola zaměřena i na oblasti 
grafického a barevného zpracování.  

Zároveň zde budou i přiblížené designérské filozofie některých automobilek, které se 
zabývají výhradně výrobou těchto vozů. 
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2.2.1 Caterham Seven 270 

Caterham Cars 

Caterham Cars [6] je britská automobilka, která vznikla v roce 1973 právě nákupem licence 
k výrobě vozů vycházejících z Lotusu 7. Tato firma je vzhledem k designu své modelové 
řady velmi konzervativní, jelikož naprostá většina produkce se skládá právě z automobilů, 
které jsou na bázi Lotusu 7, a to i dnes. Jediným pokusem o moderní vůz byl v roce 2013 
koncept zvaný AeroSeven [7]. Dosud ale v nabídce Caterhamu nenajdeme žádný model, 
který by vycházel z tohoto konceptu. Celé portfolio této malé automobilky tedy zastupuje 
výhradně retrospektivní filozofii designu. 

 

obr. 2-3 Caterham AeroSeven [7] 
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tab. 2-1 Technické specifikace – Caterham Seven 270 [8] 

Parametr Udávaná hodnota 

Motor Ford 1,6 Sigma 

Výkon 99 kW 

Maximální rychlost 196 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h 5,00 s 

Pohotovostní hmotnost 540 kg 

Pořizovací cena 26 490 £ (v přepočtu 790 000 Kč) 

 

 

obr. 2-4 Caterham Seven 270 [8] 

Designérské a koncepční řešení 

Tento model vychází jak svou koncepcí, tak i vzhledem z původního Lotusu 7. Jedná se tedy 
o velmi jednoduché a účelné tvarování, kdy karoserie je tvořena v podstatě ze zaobleného 
kvádru, který se směrem dopředu nepatrně zužuje. Celý vzhled není pojatý 
v tzv. „moderním“ retro stylu, jak tomu často bývá v dnešní době (vozy mají například vnější 
tvarování a pár ikonických prvků, které vychází z jejich historického modelu, ale celek je 
potom vyveden do moderní podoby). Zde vzhled vyloženě vychází ze zakladatele této 
kategorie, tedy již zmiňovaného Lotusu 7. I hlavní světlomety jsou dnes již zastaralé 
paraboly s chromovaným krytováním a s obyčejnou halogenovou žárovkou. Výjimkou jsou 
pouze kola, která jsou z lehkých slitin a s tím souvisí moderní přilnavé pneumatiky.  

Kola nejsou součástí karoserie, jsou zakryty pouze decentními blatníky. Jedná se o názornou 
ukázku otevřené koncepce z angličtiny tzv. „open wheeler“, tento systém má sice výhody 
v podobě velmi jednoduché stavby karoserie, ale má horší aerodynamické schopnosti. Vozy 
Caterham Seven si lze pořídit i v boxu a potom si je ručně sestavit. 
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Ergonomické řešení 

Nespornou zajímavostí tohoto vozu je, že si ho lze objednat ve dvou velikostech v závislosti 
na velikosti uživatele. Menší provedení je pro pasažéry s výškou do 188 cm a větší varianta 
tohoto vozu dokáže vměstnat i pasažéry s výškou pod 198 cm. [8] 

Z ergonomického hlediska lze dále zmínit umístění sedaček, které je koncipováno těsně před 
zadní nápravou a co nejblíže nad vozovkou, což napomáhá lepšímu vnímání dynamických 
vlastností vozu. Vzhledem k absenci dveří je jednou z výhod i nízká nástupní hrana do vozu 
a trubkový rám, kterého se lze během nastupování přidržet. Zároveň je zde i čelní sklo, které 
u těchto vozidel rozhodně nebývá standardem. Zásadní ergonomickou chybou je umístění 
výfukového systému vně karoserie blízko oblasti pro nastupování a vystupování, protože 
rozpálený výfuk po delší jízdě může při nedopatření během vystupování způsobit i drobné 
popáleniny. 

 

obr. 2-5 Caterham Seven 270 - boční pohled [8] 

 

obr. 2-6 Caterham Seven 270 - pohled zezadu [8] 

Barevné a grafické řešení 

Vozy Caterham si lze objednat v různých barevných variantách včetně zbarvení rámu. Je 
zde i možnost provedení bez lakování, tedy kdy je na povrchu holý hliník. Na přání si lze 
doobjednat i ikonické závodní pruhy, jinak je grafické řešení spíše čisté a minimalistické. 
[8] 
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2.2.2 Ariel Atom 4 

Ariel motor [3] patří mezi další malou britskou automobilku, která se zabývá výrobou vozů 
určených pro požitek z jízdy. Ačkoliv se jedná o firmu, která je stará už téměř 150 let, 
tak do povědomí široké veřejnosti se dostala až začátkem 21. století. A to především svými 
vzhledově kontroverzními vozy. 

tab. 2-2 Technické specifikace – Ariel Atom 4 [9] 

Parametr Udávaná hodnota 

Motor Honda i-VTEC K20C 2,0 

Výkon 235 kW 

Maximální rychlost 261 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h 2,80 s 

Pohotovostní hmotnost 595 kg 

Pořizovací cena 39 900 £ (v přepočtu 1 190 000 Kč) [10] 

 

 

obr. 2-7 Ariel Atom 4 [9] 



 

26 

Designérské a koncepční řešení 

Tento vůz se vyznačuje futuristickým designem, inspirovaným korýšem. Přední část se 
postupně zužuje do špičky. Trubkový rám zde tvoří jakýsi exoskelet a je zde velmi 
dominantním přiznaným designovým prvkem, přičemž panely karoserie jsou zde jen velmi 
decentní a zakrývají pouze minimum celého vozu. Díky tomu lze vidět i většinu funkčních 
částí, což je ve své podstatě také designérský prvek. Celý design vozidla je zcela 
nezaměnitelný, ale jeho aerodynamické vlastnosti nejsou příliš dobré. [10] 

Koncepce tohoto vozu je otevřená a bez čelního skla pouze s malými větrnými deflektory 
vepředu. Ochranný oblouk je zde integrován do centrálního sání. 

Ergonomické řešení 

Výhodou tohoto vozu je výborný výhled jak z vozu, tak i na prvky definující vnější rozměry 
vozu. Sedačky mají dobré boční vedení, takže řidič má lepší oporu těla při rychlejším 
průjezdu zatáčky. Menší nevýhodou je zde vyšší nástupní hrana, která je definována rámem. 
Na druhou stranu masivní rám kolem zapříčiňuje větší pocit bezpečí. 

Barevné a grafické řešení 

Barevné řešení Arielu Atom si zakládá hlavně na kontrastu. Dominantní rám, stejně jako 
disky kol, lze volit ve třech odstínech (stříbrná, šedá a černá) a samotné panely mohou být 
buď v sytých barvách nebo pouze s čirým lakem naneseným na uhlíková vlákna, přičemž 
při jakékoliv možnosti většina karoserie zůstává černá. [9] 

 Za zmínku stojí i lakované vinuté pružiny, které díky umístění na viditelné místo taktéž 
podtrhují barevnost vozu. Na výrazné grafické řešení zde kvůli minimalistickému řešení 
panelů není prostor, takže je zde pouze umístěné logo společnosti, a to jak vepředu, 
tak i na straně nasávacího otvoru. 
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2.2.3 BAC Mono 

tab. 2-3 Technické specifikace – BAC Mono [11] 

Parametr Udávaná hodnota 

Motor Ford Duratec 2,5 (Cosworth) 

Výkon 224 kW 

Maximální rychlost 290 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h 2,80 s 

Pohotovostní hmotnost 580 kg 

Pořizovací cena 124 255 £ (v přepočtu 3 705 000 Kč) [12] 

 

 

obr. 2-8 BAC Mono [14] 

Designérské a koncepční řešení 

Jak již z názvu vyplývá, BAC Mono [13] je vozidlo určené pouze pro jednoho pasažéra. 
Vzhledově se jedná o poměrně futuristický návrh, který využívá barevného kontrastu 
na svých panelech karoserie. BAC Mono je kombinací uzavřené a otevřené koncepce, 
kde jsou přední kola zakryta panely karoserie, ale zadní kola jsou otevřená, kryjí je pouze 
připevněné blatníky. Celek díky početným otvorům a vizuálnímu odlehčení působí velmi 
lehkým a hbitým dojmem. Zajímavé je i začlenění ochranného oblouku proti převrácení. Ten 
je zakryt panely karoserie a je navíc využit jako nasávací otvor studeného vzduchu 
do motoru. Tento způsob je v podstatě shodný s vozy formule 1. Celkově designové pojetí 
tohoto automobilu působí velice originálně. 
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Ergonomické řešení 

BAC Mono má pouze jedno sedadlo, které je umístěno uprostřed. Toto řešení může evokovat 
dojem z řízení například Formule 1. Dále centrální pozice za volantem pomáhá k lepšímu 
vnímání pozice vozu na vozovce. Nevýhodou je zde absence čelního skla i jakéhokoliv 
deflektoru či štítku, dále i horší nastupování z důvodu širších boků karoserie, vyšší nástupní 
hrany a celkově malému otvoru pro pozici řidiče. 

Barevné a grafické řešení 

I zde je použito minimalistické řešení s použitím barevného kontrastu jako dominantního 
prvku. Zároveň díky světlému odstínu nahoře a černé barvě na spodní části karoserie 
a na kolech, tak vůz působí jako by se vznášel a celkově právě kvůli tomuto řešení připomíná 
například bojovou stíhačku. 

 

obr. 2-9 BAC Mono – zadní pohled [14] 

 

obr. 2-10 BAC Mono – detail [14] 
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2.2.4 Zenos E10 

tab. 2-4 Technické specifikace – Zenos E10 [14] 

Parametr Udávaná hodnota 

Motor Ford EcoBoost 2,0 

Výkon 147 kW 

Maximální rychlost 217 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h 4,50 s 

Pohotovostní hmotnost 700 kg 

Pořizovací cena 26 995 £ (v přepočtu 805 000 Kč) 

 

 

obr. 2-11 Zenos E10 [17] 

Designérské a koncepční řešení 

Model E10 je příkladem uzavřenější koncepce, kde jsou kola zakryta panely karoserie 
a díky tomu lze počítat i s lepšími aerodynamickými schopnostmi. Dále se tento model svým 
poměrně uhlazeným vzhledem příliš neliší od konvenčních automobilů, takže nevzbuzuje 
tolik pozornosti. Linie tohoto vozu jsou poměrně plynulé a nerušené, což je v této kategorii 
neobvyklé. Nejzajímavějším prvkem designu jsou zde menší panely karoserie ve dvou 
kontrastních barvách. Tyto panely mají také svou důležitou funkci, jelikož při nějaké menší 
nehodě může vlastník tohoto vozidla vyměnit pouze tento malý panel a nemusí vyměňovat 
například celý blatník, což by bylo patrně dražší. Model E10 se dále vyrábí i ve dvou dalších 
variantách E10S a E10R. Tyto varianty se liší tím, že tyto vozy jsou ještě trochu více 
přizpůsobené na okruh, mají nižší světlou výšku, nižší hmotnost a také tužší podvozek. 
Z pohledu designu se tyto varianty liší například tím, že nemají čelní sklo, ale pouze malý 
větrný deflektor, nebo rozměrným zadním spoilerem. 
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Ergonomické řešení 

I když tento vůz vypadá jako poměrně konvenční sportovní roadster, tak na rozdíl od nich 
nemá dveře. To způsobuje obtížnější nastupování, zvláště kvůli vysokému profilu karoserie. 
Samotný prostor pro cestující je poměrně rozměrný. Vůz je navíc v této variantě vybaven 
i plátěnou střechou, kterou lze v případě deště na vůz namontovat. Tato střecha je ale kvůli 
své slabé konstrukci spíše jen nouzovým řešením. Navíc i přes rozměrnou kapotu vůz nemá 
žádný vyhrazený zavazadlový prostor, takže je stále celkem nepraktický. 

Barevné a grafické řešení 

Barevné panely po stranách, které zasahují hluboko dovnitř kapoty zde navozují pocit užší 
přídě. Kromě kontrastních panelů zde lze zmínit i volitelnou kombinaci matné a lesklé barvy. 
Toto řešení samotný kontrast ještě zveličuje. Konkrétně tento model E10 je z grafického 
pohledu poměrně strohý, ale jeho varianta E10 R má závodní polepy nápisy s logotypem 
modelu na vícero místech. 

 

obr. 2-12 Zenos E10 R [17] 
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2.2.5 Donkervoort d8 GT 

tab. 2-5 Technické specifikace – Donkervoort d8 GTO [15] 

Parametr Udávaná hodnota 

Motor Audi 2,5 R5 TFSI 

Výkon 279 kW 

Maximální rychlost 280 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h 2,70 s 

Pohotovostní hmotnost 678 kg 

Pořizovací cena 159 600 € (v přepočtu 4 092 000 Kč) 

 

 

obr. 2-13 Donkervoort d8 GT [19] 

Designérské a koncepční řešení 

Tento vůz malé dánské automobilky, také částečně vychází z koncepce Lotusu 7, 
což lze zpozorovat hlavně ve středové části vozu, kde je podobnost s Lotusem 7 
nepopíratelná. Navzdory tomu celkově design působí zcela odlišně. Proporčně se jedná zcela 
jistě o nejzajímavější vůz z jmenovaných. Úzký a tenký předek přechází do poměrně hmotné 
zadní části. Trochu nepatřičně působí četné výdechy, a to kvůli jejich rozmanitému 
provedení. Ve výsledku se jedná o velmi exkluzivní design. 
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Ergonomické řešení 

Vůz Donkervoort d8 GT je každopádně výjimečný i pouze díky tomu, že má pevnou střechu, 
což je u těchto vozů je něco nevídaného, jelikož jsou určeny převážně pro slunečné letní dny. 
Toto řešení ale nebylo mezi zákazníky vřele přijato, takže následující model Donkervoort 
d8 GTO už pevnou střechu nenabízel. [15] 

Navíc laminátová střecha má poměrně nízký podíl prosklení a sloupky jsou velmi výrazné, 
což je příčinou horšího výhledu z vozu. Každopádně s ohledem na funkčnost v dešti se jedná 
o zatím nejlepší řešení. Nastupování se provádí odklopením části střechy nahoru a dopředu, 
poté už lze poměrně pohodlně nastoupit. Donkervoort d8 GT/GTO má navíc v zadní části 
na tyto poměry velký prostor pro zavazadla (250 litrů). 

 

obr. 2-14 Donkervoort d8 GTO – prostor pro zavazadla [20] 

Barevné a grafické řešení 

Tato konkrétní barevná varianta využívá stříbrnou metalickou barvu, díky čemuž vůz působí 
poměrně elegantně. To podtrhují i kola v bronzové barvě. Celkově zde konzervativnější 
a elegantnější barevné řešení rozhodně není nevhodné, jelikož samotný tvar rozhodně 
konzervativní není, takže výsledný vzhled je stále poměrně vyvážený. Grafické řešení 
je minimální, za zmínku stojí pouze reliéf označení modelu na krytu tlumiče výfuku. 
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2.2.6 KTM X-Bow R 

KTM je Rakouská firma zabývající se především výrobou terénních motocyklů. KTM X-
Bow je jediným zástupcem dvoustopých vozidel v nabídce této značky. 

tab. 2-6 Technické specifikace – KTM X-Bow R [16] 

Parametr Udávaná hodnota 

Motor Audi 2,0 TFSI 

Výkon 221 kW 

Maximální rychlost 231 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h 3,90 s 

Pohotovostní hmotnost 790 kg 

Pořizovací cena 169 990 $ (v přepočtu 3 886 500 Kč) [17] 

 

 

obr. 2-15 KTM X-Bow R [23] 

Designérské a koncepční řešení 

Tento vůz má velmi moderní a agresivní design, kde převažují krátké a lomené linie. Jak už 
z názvu tohoto automobilu (X-Bow, čteme jako „Cross bow“ což v překladu z Anglického 
jazyka znamená kuše) vypovídá, tak pro tvar vozidla posloužila jako inspirace kuše. 
Zajímavostí je, že i když se jedná o open-wheel koncepci, tak je přední část hodně široká a 
přední kola díky tomuto řešení příliš nenarušují obtékání vzduchu. Tento vůz dále nemá 
trubkový rám, ale monokok z uhlíkových vláken, a jelikož není skrytý pod panely karoserie, 
tak se sám o sobě také podepisuje na výsledném designu. 
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Ergonomické řešení 

Díky vysoké hraně karoserie je i zde nekomfortní nastupování, kterému nepomáhají 
ani masivní a široké boční panely. Pochválit lze dobrý výhled z vozidla díky pozici sedaček 
umístěných relativně vepředu. Navíc vůz disponuje poměrně rozměrnými zpětnými zrcátky, 
takže i výhled směrem dozadu je bezproblémový. 

 

Barevné a grafické řešení 

Mezi dominantní prvky patří i pro tuto značku tradiční barevná kombinace oranžové, bílé 
a černé. Oranžová barva slouží i k zdůraznění detailů jako jsou různě umístěná loga 
společnosti nebo i viditelné vinuté pružiny. Celé trojbarevné kombinace je zde docíleno 
polepy, které jsou graficky ve stejném duchu jako zbytek automobilu, tedy geometrické 
lomené plochy. 

 

obr. 2-16 KTM X-Bow R – zadní pohled [23] 
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2.2.7 Kaipan 16 

Kaipan je Česká malosériová automobilka, která vznikla v roce 1996. Původně se zabývala 
přestavbou karoserií vozů Škoda Favorit. Kaipan 16 je jedním z jejích nejnovějších vozů, 
stále se jedná v podstatě o přestavbu, i když přestavba je tak komplexní, že ji málokdo odhalí. 
Tento konkrétní model vychází z druhé generace vozu Škoda Fabia. Je zde použit její motor, 
podvozek, přední světla a další drobnosti. 

tab. 2-7 Technické specifikace – Kaipan 16 [18] 

Parametr Udávaná hodnota 

Motor VW – Škoda Fabia CBZB 1,2 

Výkon 77 kW 

Maximální rychlost 189 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h 6,90 s 

Pohotovostní hmotnost 825 kg 

Pořizovací cena 680 000 Kč 

 

 

obr. 2-17 Kaipan 16 [25] 
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Designérské a koncepční řešení 

Celkový design je pojat spíše v retro stylu s odkazem na třicátá léta minulého století. Jedním 
z retro prvků je i umístění náhradního kola na zadní část vozu. Záměrem bylo vytvořit vůz, 
který by byl svým zevnějškem zcela odlišný od všeho, co lze na dnešních silnicích potkat. 
Tvarování vozu ale nelze považovat za nějak zdařilé, jelikož je velmi amorfní a jednotlivé 
linie na sebe příliš nenavazují. Každopádně nutno podotknout, že díky poměrně 
propracovanému interiéru se jedná o docela komplexní design využívající closed-wheel 
koncepci. Zajímavostí je, že celá karoserie se vyrábí pouze z jedné velké formy. 

Ergonomické řešení 

Kaipan 16 disponuje menším čelním sklem, které rozráží proud vzduchu před řidičem, ale už 
nechrání před odletujícími částicemi nebo před hmyzem, takže při řízení by měla mít 
posádka minimálně nasazené ochranné brýle. Široký práh částečně kompromituje 
nastupování do vozu, které je ale jinak díky nízké nástupní hraně v celku pohodlné. Mezi 
jednu z praktických výhod tohoto vozu patří přístupný rozměrný zavazadlový prostor 
a doplňková plátěná střecha. 

Barevné a grafické řešení 

Automobily Kaipan jsou obvykle vyvedeny v sytých pastelových barvách, které propůjčují 
vozu mírně hravou tvář, a i díky oblému tvarování může tento vůz působit trochu jako hračka 
pro děti, což nelze brát vyloženě jako negativum, ale spíše jako zajímavou vlastnost. 
Hezkým detailem je i prošívání sedaček s logem společnosti v barvě karoserie. 

 

obr. 2-18 Kaipan 16 – zadní pohled [26] 



 

37 

2.2.8 Vuhl 05 

tab. 2-8 Technické specifikace – Vuhl 05 [19] 

Parametr Udávaná hodnota 

Motor Ford EcoBoost 2,3 

Výkon 265 kW 

Maximální rychlost 255 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h 3,70 s 

Pohotovostní hmotnost 695 kg 

Pořizovací cena 59 995 £ (v přepočtu 1 789 000 Kč) [20] 

 

 

obr. 2-19 VUHL 05 [29] 

Designérské a koncepční řešení 

Vuhl 05 je vozem mexické firmy. Jedná se o zástupce closed-wheel koncepce. Stejně jako 
u BAC Mono se zde hojně využívá barevného kontrastu. Tvarování je poměrně čisté 
a jednoduché, přesto díky své svažující se zadní části i stále zajímavé. Kladně lze hodnotit 
například zapuštěné světlomety a vkusně provedené ochranné oblouky nad cestujícími. 
Doplňuje to rozměrný, přesto poměrně nenápadný, zadní spoiler, který dodává vozu 
potřebný přítlak na zadní nápravu. Celkově je tento design velmi povedený. Negativně zde 
lze hodnotit rozlišné rádiusy panelů karoserie, které rozbíjí dojem vizuální jednoty. 
Vzhledem k v podstatě shodnému rozložení komponentů s vozem Sigma TN se jedná 
o velmi relevantní konkurenci. 
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Ergonomické řešení 

Tomuto vozu lze opět vytknout vysokou nástupní hranu. Na druhou stranu se zde lze přidržet 
ochranného oblouku. Poměrně masivní obestavění karoserie dává pocit bezpečí a zároveň 
příliš neomezuje výhled z vozu. 

Barevné a grafické řešení 

Stejně jako tvarové řešení, tak i barevné a grafické řešení tohoto modelu je velmi čisté 
a minimalistické. Na celém voze jsou prakticky pouze dvě barvy, které jsou navzájem 
kontrastní, dále se zde nenachází ani grafické polepy a dodatečná loga. 

 

obr. 2-20 VUHL 05 – boční pohled [29] 

 

obr. 2-21 VUHL 05 – zadní pohled [29] 
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2.2.9 Morgan 3 Wheeler 

Britská automobilka Morgan se zabývá ruční výrobou automobilů s výhradně retro 
designem a model Morgan 3 Wheeler je jejím prvním zástupcem velmi lehkých vozů pro 
volnočasové ježdění. 

tab. 2-9 Technické specifikace – Morgan 3 Wheeler [21] 

Parametr Udávaná hodnota 

Motor S&S 2,0 „V twin“ 

Výkon 50 kW 

Maximální rychlost 185 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h 7,00 s 

Pohotovostní hmotnost 585 kg 

Pořizovací cena 25,950 £ (v přepočtu 773 900 Kč) [22] 

 

 

obr. 2-22 Morgan 3 Wheeler [32] 

Designérské a koncepční řešení 

Tento vůz zcela jistě upoutá pozornost každého, kolem kterého projede. To nejen díky retro 
designu z předválečných let, ale i díky tomu, že se jedná o tříkolové vozidlo. Dále jistě 
zaujme i fakt, že samotný motor je umístěn mimo karoserii. Nachází se úplně vepředu. 
Vzhledově je tento vůz mezníkem mezi automobilem a motocyklem, toho si lze všimnout 
například v zadní části, kde se nachází pouze jedno centrálně umístěné světlo. Mezi další 
motocyklové prvky patří například disky kol s výpletem, který se u osobních automobilů již 
dávno nepoužívá. Tento design je určitě nejkontroverznější ze všech vozů v této analýze, 
ale své zákazníky si i přesto to najde a celkově jej lze hodnotit jako velmi zdařilý. 
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Ergonomické řešení 

K negativním ergonomickým vlastnostem tohoto vozu patří zejména úzký prostor 
pro posádku, absence hlavových opěrek a odhalené části motoru, o které se lze spálit. 
Jako pozitivní lze hodnotit úzkou hranu karoserie, na které je navíc měkké polstrování. 

Barevné a grafické řešení 

Tento vůz zcela jistě nepořídíte v zářivě zelené nebo v růžové. Barevné řešení podléhá retro 
stylu a nabízené barvy jsou obvykle tmavší a méně saturované. Tak, aby v kombinaci s kůží, 
kovem a dřevem působily vhodně. Spíše než grafickými prvky je tedy vůz Morgan 
ozvláštněn kombinací různých materiálů. 
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2.2.10 Sigma TN 

Tato práce se zabývá vytvořením nového designu na rám vyvíjený firmou Sigma, 
proto je na místě na závěr rozebrat i jejich stávající design. Tato firma se zabývá 
konstrukčními řešeními na zakázku pro jiné firmy jako je například Škoda, Borcad, Tatra 
apod. Mimo to vyvíjejí i svůj vlastní sportovní víkendový automobil Sigma TN. 

tab. 2-10 Technické specifikace – Sigma TN [23] 

Parametr Udávaná hodnota 

Motor PSA 1,6 THP 

Výkon 162 kW 

Maximální rychlost 210 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h 4,50 s 

Pohotovostní hmotnost 595 kg 

Pořizovací cena 1 121 000 Kč 

 

 

obr. 2-23 Sigma TN (upraveno) [autor] 
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Designérské a koncepční řešení 

Sigma TN je prvním konceptem této firmy. Tento automobil má prozatím open-wheel 
koncepci. V oblasti designu zde bylo záměrem vytvořit kapotáž, která přesně kopíruje rám 
a je zcela funkční. Mimo jiné je zde pár ikonických prvků. Například výřezy v karoserii 
po stranách, přes které prostupuje samotný rám. Na bocích karoserie jsou i úzké ale přesto 
rozměrné nasávací otvory pro chlazení motoru. Dále je zde i zajímavě řešené orámování 
kolem předních světel nebo viditelné tlumiče v otvorech na kapotě. Celkově lze 
ale vypozorovat, že designu ohledně tohoto návrhu nebyla věnována tak velká pozornost, 
jako například samotnému konstrukčnímu řešení. Negativně lze hodnotit například složité 
tvarování oblouku proti převrácení, který nevzhledně vystupuje z karoserie, 
nebo překombinované čelní světlomety, které působí vzhledem ke zbytku vozu subtilně. 
Ty se skládají z kruhových prvků umístěných v černém rámečku, dále se pod nimi nachází 
další kruhová světla a v poslední řadě ještě pruh z LED osvětlení pro denní svícení. Navíc 
celkově Sigma TN, i díky široké karoserii a absenci vizuálního odlehčení, způsobuje dojem 
těžkého vozu. 

Ergonomické a grafické řešení 

Z pohledu ergonomie lze pochválit výborný výhled z vozidla, integrovaný větrný deflektor 
a rozměrná sklopná zpětná zrcátka pro sledování dění za vozem. Nevýhodou může být 
zejména vysoká nástupní hrana. Dále zde chybí jakákoliv ochrana proti dešti nebo 
zavazadlový prostor. 

Barevné a grafické řešení 

Barevné provedení ještě více odlišuje tento automobil od toho, co lze potkat na silnicích. 
Jedná se o poutavou světle tyrkysovou barvu. Tato barva vychází z barev samotné 
společnosti. Firma dále nabízí v podstatě jakýkoliv lak dle přání zákazníka. Dále jsou zde 
různé polepy sponzorů, které se ale na finálním produktu nacházet nebudou. 
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obr. 2-24 Sigma TN – pohled zezadu (upraveno) [autor] 
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2.2.11 Shrnutí 

Designérské a koncepční řešení 

Jak je z této analýzy patrné, jedná se převážně o vozy, které jsou cílené, aby se odlišily a tím 
pádem mají obvykle velmi originální vzhled. Na trhu můžeme pozorovat dva přístupy 
ke vzhledu víkendových sportovních automobilů. Prvním je design v tzv. retro stylu, 
který je v této kategorii poměrně rozšířený. Mezi hlavní představitele patří například 
automobilka Morgan a dále v podstatě všechny vozy, které vycházejí z modelu Lotus 7, 
jmenovitě třeba firma Caterham. Druhým přístupem je moderní design, obvykle právě zcela 
odlišný od prvního přístupu. Často se jedná o velmi futuristické a členité tvarování. 
Zajímavostí je, že i přes své nepopíratelné sportovní zaměření nemají tyto vozy tak agresivní 
tvarování, jak by se mohlo na první pohled zdát. 

Z pohledu koncepce se zde jedná o převážně open-wheel vozy, tedy s koly, která nejsou 
zapuštěna do samotné karoserie. Dále mají zástupci kategorie víkendových sportovních 
vozidel jen ojediněle řešenou střechou. To vše především z důvodu jednoduchosti a nízké 
celkové hmotnosti. 

Ergonomické řešení 

Jedním z hlavních ergonomických prohřešků u těchto vozů je zcela jistě vysoká nástupní 
hrana, ta je zde kvůli absenci dveří a zároveň z důvodu snahy výrobců zachovat torzní 
tuhost karoserie. 

Dále ergonomii a praktičnosti nenapomáhá ani obvykle nízká ochrana cestujících proti 
povětrnostním vlivům. Zejména pak častá absence čelního skla nebo absence jakéhokoliv 
systému střechy. 

Dalším negativem je většinou opomíjený zavazadlový prostor, který se u většiny zástupců 
této kategorie nevyskytuje v žádné podobě. 

Jako pozitiva lze jmenovat hlavně nadstandardní výhled ven z vozidla. Dále i kompaktní 
rozměry a dobrý posed řidiče, který napomáhá k lepšímu vnímání jízdních vlastností vozu. 

Barevné a grafické řešení 

Vzhledem k podobnosti těchto automobilů se závodními vozy by se na první pohled mohlo 
jevit, že karoserie budou často polepeny různými pruhy nebo ornamenty. Dnešním trendem 
je ale čistější grafické zpracování, kde se využívá hlavně barevného kontrastu. 
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2.2.12 Trendy v automobilovém designu 

Dnešní doba patří individualizaci. Toto bylo doposud možné jenom do velmi omezené míry. 
V rámci exteriéru si mohl zákazník zvolit pouze barvu laku karoserie a disky kol. V poslední 
době ale některé vozy nabízí v nabídce různé vyměnitelné panely nebo kontrastní barevné 
provedení karoserie. Jmenovat lze například model Cactus od automobilky Citroën 
nebo i Smart ForTwo. U víkendových sportovních automobilů je individualizace ještě 
důležitější, jelikož na rozdíl od velkosériové výroby je zde zákazník cennější a je velmi 
důležité jeho požadavky splnit. Navíc zákazníci těchto vozů mají ještě větší touhu své 
automobily odlišit od ostatních vozidel na silnici. [24] 

 

obr. 2-25 Graf vývoje automobilového průmyslu [25] 
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2.3 Technická analýza 

2.3.1 Konstrukční koncepce 

Koncepce vozu hraje významnou roli jak ve výsledném chování vozidla na silnici, 
tak částečně i v následném tvarování vozidla, přičemž existuje mnoho odlišných druhů 
a kombinací. 

Motor umístěný vpředu 

Toto řešení je z hlediska náročnosti výroby a zastavěného prostoru, respektive praktičnosti 
nejlepší, proto tuto koncepci naleznete dnes u většiny automobilů. To ale neznamená, že 
ji nenajdeme u supersportovních nebo sportovních víkendových automobilů, i tyto kategorie 
vozů jí využívají, právě kvůli jednoduchosti výroby. Pro zlepšení rozložení hmotnosti poté 
využívají například systém trans-axle, tedy motor vpředu před přední nápravou 
a převodovka umístěná vzadu. 

Motor umístěný uprostřed 

Tato koncepce je využívána obvykle u supersportovních automobilů, a to z důvodu, že lze 
díky ní docílit ideálního rozložení hmotnosti 50/50 mezi přední a zadní nápravou. 
To má za následek vynikající jízdní vlastnosti. Na druhou stranu vozidla s motorem 
uprostřed nemohou mít zadní řadu sedadel, jelikož se na tomto místě nachází motor, a dále 
u nich ze stejného důvodu ani nenaleznete objemnější zavazadlový prostor. Toto řešení je 
tedy z pohledu praktičnosti zcela nevhodné.  

Model Sigma TN využívá právě motoru umístěného uprostřed mezi přední a zadní nápravou. 

Motor umístěný za zadní nápravou 

Motor umístěný vzadu patří mezi jeden z nejvíce ikonických prvků automobilky Porsche. 
Tuto koncepci v minulosti sdílely i vozy české značky Škoda a Tatra. Tento způsob umístění 
motoru má výhody především díky dobré trakci na zadní nápravě, způsobené vyšší 
hmotností vzadu. 
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obr. 2-26 Motor umístěný vzadu – Průřez vozem Porsche 911 (997) [26] 

2.3.2 Karoserie 

Karoserie je u automobilů v podstatě nepostradatelná, neboť zakrývá funkční konstrukční 
prvky jako je například motor a zároveň tvoří prostor pro posádku a její zavazadla. Z pohledu 
její konstrukční koncepce ji dělíme následovně. 

Podvozková karoserie 

U tohoto provedení se karoserie montuje na rám, který je nosný, například na trubkový rám. 
Samotná karoserie slouží tedy pouze pro zakrytí konstrukce a k zajištění dostatečné 
aerodynamiky. Není tedy nosná a neslouží ani jako deformační zóna. Veškeré funkční 
součásti jsou připevněny k rámu. Karoserie tedy může být velmi jednoduchá a levná. Dále 
zde lze těžit například z možnosti, že pro stejný podvozek (rám) můžeme použít různé 
karoserie. [27] 

Polonosná karoserie 

V tomto případě se podvozek montuje na rám, který se potom pevně přichytí ke karoserii, 
jedná se o rozebíratelný spoj. Veškeré namáhání a síly zachycuje jak rám, tak i karoserie. 
Rám tedy v tomto případě není schopen samostatného fungování na rozdíl od podvozkové 
karoserie. [27] 
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Samonosná karoserie 

U této konstrukce není žádný samostatný rám. Funkční komponenty jako je podvozek a 
motor jsou přimontovány přímo na samotnou karoserii, která je pevná a musí být schopna 
zachycovat veškeré síly a namáhání. V praxi se používá zdaleka nejčastěji, a to především 
díky možnosti automatizace výroby, tím pádem levné výroby. Zároveň je poměrně lehká. 
Na druhou stranu jsou zde kladeny vysoké požadavky na pevnost samotné karoserie 
a v podstatě neexistuje žádná možnost případné modifikace. [27] 

Typ karoserie 

Karoserie se dále dělí podle druhu střechy [28] 

 Uzavřené – střecha je pevně spojená s karoserií a dotváří celkovou tuhost. 
 Měnitelné (např. Hardtop) – Střecha je pevná, ale nenapomáhá tuhosti. Nemá B-

sloupky. 
 Otevřené – Se skládací střechou nebo úplně bez střechy. 

Téměř všechny víkendové sportovní automobily mají otevřenou karoserii, proto je zbytečné 
dále rozebírat další druhy uzavřených koncepcí. Místo toho si přibližme otevřené typy 
karoserií. První z nich je karoserie typu roadster, tento typ je obvykle dvoumístný a sedadla 
jsou vedle sebe v jedné řadě. Druhým typem je kabriolet, tento typ karoserie má obvykle 
čtyři až pět sedadel pro cestující, a to ve dvou řadách za sebou. Oba tyto typy mají 
stahovatelná nebo žádná boční okna. Roadster se od kabrioletu liší ještě jednou věcí, a to 
tím, že není pravidlem, aby měl čelní sklo a víkendové sportovní automobily je rovněž často 
nemají. 
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Dodatečné dělení 

 Close-wheel – Kola jsou zde zapuštěná do karoserie, tak jak je tomu u konvenčních 
osobních vozů. 

 Open-wheel – Kola nejsou kryta karoserií, mohou být zakryta například pouze blatníky. 
Tuto koncepci využívají například vozy Formule 1. Výhodou zde může být nižší 
hmotnost celé karoserie a nevýhodou naopak horší aerodynamické schopnosti vozidla. 

2.3.3 Standardizované prvky a homologace 

Sportovní víkendové automobily často vyrábí i velmi malé automobilky, které nemají 
dostatečné prostředky k navržení veškerých potřebných komponent. Musí tedy využít volně 
dostupné součásti nebo se dohodnout s jinou větší automobilkou, která tyto komponenty 
vyrábí, aby jim je poskytla, popřípadě poskytla licenci na jejich výrobu. 

Mezi tyto prvky patří například přední a zadní světlomety, dále sedadla, bezpečnostní pásy, 
zpětná zrcátka, čelní sklo, také elektronické systémy jako je například řídící jednotka a 
mnoho dalšího. 

Všechny tyto prvky také spadají pod přísná pravidla daná legislativou pro provoz 
na pozemních komunikacích, takže každý z těchto prvků musí mít homologaci. To je další 
důvod, proč tyto malé automobilky nemají všechny komponenty vlastní výroby. Legislativa 
dále udává nejenom provedení těchto prvků, ale i jejich samotné umístění na vozidle, 
například výšku čelních světlometů od vozovky. Pokud má být automobil provozován na 
silnici musí všechny tato pravidla bezpodmínečně splňovat. [29] 

 

obr. 2-27 Homologované světlomety Hella – BMW 5 E60 [30] 
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2.3.4 Ergonomické řešení karoserie 

Z pohledu ergonomie karoserie, tedy zevnějšku vozidla, je především nutné zajistit, aby 
nijak zásadně nepřekážela výhledu z vozu. To bývá častým problémem právě sportovně 
zaměřených vozů, a to kvůli nízké pozici řidiče a značné šířce vozu. To způsobuje špatný 
přehled o okolním dění. Mezi další problémy patří zcela jistě i špatný výhled, který se 
částečně pojí se zmiňovanou nízkou pozicí za volantem. Nejhorší je především výhled 
dozadu. Nakonec ergonomii nenapomáhají ani tvarové predispozice, například zmiňovaná 
citelná šířka sportovních automobilů nebo jejich nízká světlá výška a špatné nájezdové úhly, 
způsobené jak nízkým podvozkem, tak i dlouhými převisy za předními a zadními koly. 

U víkendových sportovních automobilů je situace trochu odlišná. Řidič sice stále sedí nízko 
nad silnicí, ale díky menším rozměrům vozidla a otevřené konstrukci má podstatně lepší 
přehled o dění kolem sebe. Open-wheel koncepce má navíc výhody v tom, že řidič přesně 
vidí na obě přední kola a může vidět co dělají a kde se nachází vzhledem k vozovce.  

 

obr. 2-28 Vertikální výhled ze závodního vozidla [31] 
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2.3.5 Sigma TN 

Koncepce 

Koncepcí tohoto konkrétního modelu je uložení motoru uprostřed s poháněnou zadní 
nápravou. Dále má tento vůz podvozkovou karoserii z trubkového rámu. Prozatím tento 
koncept nemá střechu, dokonce ani čelní sklo. Tak jako většina těchto automobilů 
je i v modelu Sigma TN prostor pro dva lidi, tedy řidiče a spolujezdce, doposud zde není 
ale žádný zavazadlový prostor. 

Konstrukce a použité materiály 

Tento vůz má příhradový trubkový rám, materiálem trubek je konkrétně chrom molybden 
neboli 25CrMo4. Materiálem samotných panelů karoserie je sklolaminátový kompozit, 
ten je sice oproti kompozitu z karbonových vláken těžší, ale na druhou stranu je toto řešení 
neporovnatelně levnější. Výroba karoserie probíhá pomocí laminování do negativních 
forem, poté přichází na řadu tmelení a broušení nedokonalostí vzniklých při laminování 
a následně se na panely nanáší základová barva. Posledním krokem je nanesení požadované 
barvy, to se provádí, jakmile je podkladový povrch zbaven veškerých defektů 
a nepravidelností. [23] 

 

obr. 2-29 Rám vozidla Sigma TN [23] 
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Rozložení komponent 

Na obrázcích níže je popsáno podrobnější rozložení komponent relevantních pro návrh 
karoserie, jelikož se nový návrh musí tomuto rozložení podřídit, aby se jednalo o funkční 
design. Jedná se zejména o umístění čelního chladiče motoru nebo ochranného rámu. 

 

obr. 2-30 Rozložení komponent – boční pohled [32] (upraveno) 

 

obr. 2-31 Rozložení komponent – čelní pohled [32] (upraveno) 

 

Barevné provedení 

Barevné provedení tohoto vozu vychází z přání zákazníka, lze si vybrat různé barevné 
provedení jak karoserie, tak i samotného rámu. Z toho vyplývá, že si kupující může zvolit 
v podstatě z nekonečně mnoho barevných kombinací. [23] 
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2.3.6 Technologie a postup výroby karoserie 

Zatímco u obyčejných osobních automobilů se karoserie vyrábí obvykle pomocí lisování 
a následného svařování plechů, popřípadě hliníku, tak u víkendových sportovních 
automobilů je tomu obvykle jinak. To především z důvodu, že tyto malé automobilky nemají 
k dispozici výrobní linky pro sériovou výrobu a většina vlastních dílů se musí vyrobit ručně.  

Laminování 

Jakou alternativa ke klasickému postupu sériové výroby se většinou používá technologie 
laminování. Mezi použité materiály potom patří zejména sklolaminát a tkaniny z uhlíkových 
vláken nebo kevlaru (obvykle se jedná o aramid). Jedná se o kompozitní materiály. 
Kompozitem je každý materiál, který se skládá ze dvou a více složek, které se od sebe 
výrazně liší svými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Obvykle se jedná o matrici 
a výztuž. V tomto případě je matricí obvykle epoxidová pryskyřice a jako výztuž slouží 
vláknový materiál. [33] 

 Uhlíková vlákna (Karbon) 
 Skelná vlákna (Sklolaminát) 
 Aramidová vlákna (Druh kevlaru) 
 

 

obr. 2-32 Ukázka tkanin (zprava: aramid, karbon, skelná tkanina, polyspeed tkanina) [34] 
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Využití ve vizuální oblasti 

U výsledného vzhledu sportovních vozů se často právě využívá kompozitních materiálů, 
zejména karbonových tkanin, jelikož mají díky své struktuře velmi zajímavý vzhled. Tím 
pádem občas najdeme vozy, které nemají panely karoserie lakované barvou, ale pouze 
bezbarvým lakem (tzv. clear coat) a pod ním lze vidět samotná karbonová vlákna. 

 

obr. 2-33 Koenigsegg Regera – naked carbon [35] 

 

obr. 2-34 Lambroghini Huracán Performante – Forged carbon [35] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Mezi problémy sportovních víkendových automobilů patří zcela jistě jejich praktická 
stránka. Jelikož obecně koupě vozu není levnou záležitostí, tak je požadavkem, aby se nákup 
nějakým způsobem vyplatil. Toho ale nelze docílit když s vozem vyjedete na silnici jen 
párkrát do roka. Bohužel jelikož tyto automobily obvykle nemají žádnou ochranu proti dešti 
ani topení, tak je lze využívat jen během teplých slunečných dnů. Dále tyto vozy často nemají 
žádný zavazadlový prostor, nebo jej mají, ale jeho objem je naprosto nedostačující, 
srovnatelný například s přihrádkou u spolujezdce pro rukavice. Tyto zásadní problémy 
zpochybňují podstatu koupě tohoto druhu vozidla. 

Z pohledu designu jsou tyto automobily v pořádku. Jelikož je zde obvykle kladen velký 
důraz na vzhled. Negativně lze hodnotit snad jen vozy, které vychází z Lotusu 7, jelikož jde 
o design, který je starý téměř 70 let a celý trh je již přesycen tímto sice ikonickým, 
ale již zevšednělým vzhledem. 

3.2 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z rešerše 

Tyto automobily tedy slouží pro potěšení z jízdy a dokážou nabídnout vynikající jízdní 
vlastnosti a výkony. Jejich role je obvykle jako třetí někdy i čtvrtý vůz v movitých rodinách. 
To znamená, že zákazníků, kteří by si tento vůz eventuálně koupili není mnoho. Kdyby šlo 
tyto automobily využít i jako občasný dopravní prostředek například do práce nebo na menší 
nákup, a to i za špatného počasí, samozřejmě s kompromisem komfortu, tak by to mohlo 
případně navnadit další potencionální zákazníky. Samozřejmě je jasné, že praktičnost nepatří 
mezi hlavní úděly tohoto druhu vozidel, ale mohlo by se jednat o velice příjemný bonus. 

Na samotném designu těchto vozidel velmi záleží, protože jejich majitelé mají zapotřebí se 
odlišit od okolního světa, proto výsledný návrh musí na sebe poutat pozornost. 

Vzhledem k poznatkům z analýzy je jasné, že je potřeba zachovat hlavní úděl tohoto vozidla, 
tedy maximální lehkost a jednoduchost. Zákazníci také chtějí při jízdě tzv. otevřenou oblohu 
nad hlavou, tedy kabriolet potažmo roadster viz. negativní ohlasy k modelu Donkervoort d8 
GT, který byl dodáván pouze s pevnou střechou. 
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3.3 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je navrhnout design nové karoserie na rám poskytnutý v rámci 
spolupráce s firmou Sigma Motor. Předpokladem je malosériová výroba. Karoserie by měla 
být vyrobitelná za pomocí technologie laminování do negativních forem a musí dodržet 
veškerou legislativu určenou pro provoz na pozemních komunikacích. 

3.3.1 Dílčí cíle práce 

 Úprava a přizpůsobení karoserie automobilu k celoročnímu provozu 
 návrh odnímatelné střechy (ochrany proti dešti) 
 návrh zavazadlového prostoru 
 Prokázání funkčnosti, ergonomie a realizovatelnosti návrhu 



 

58 

3.4 Cílová skupina 

Víkendové sportovní automobily nejsou samy o sobě nikterak nutné pro každodenní život. 
Dokonce na rozdíl od obvyklých automobilů by se dalo říct, že jsou zcela postradatelné. 
Přece jen se najdou lidé, kteří si tyto vozy s radostí pořídí. Jedná se totiž o vozidlo určené 
především pro požitek z jízdy samotné. Cílová kategorie zákazníků těchto vozů považuje 
řízení jako koníček, a proto si tyto automobily kupuje. Dalším z důvodů je i potřeba odlišit 
se od okolního světa a ideálně co nejvíce vyniknout, k tomu slouží hlavně originální design 
těchto vozů doplněný výrazným zvukovým doprovodem. Díky těmto věcem se lidé okamžitě 
za těmito vozy poohlédnou, a to je jedním z cílů majitelů sportovních víkendových 
automobilů. 

 

obr. 3-1 Ilustrační obrázek obou cílových skupin (upraveno) [35] [36] 
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3.4.1 Kategorie cílových skupin 

Cílovou kategorii zákazníků lze pro větší přehled rozdělit do dvou podkategorií, 
a to amatérské využití, tedy řidiče, kteří budou vlastnit toto vozidlo a využívat jej 
především pro soukromé účely. A poté na profesionální použití. 

 

Amatérské využití 

Do této skupiny patří zejména koncoví vlastníci tohoto vozidla. Konkrétně obvykle muži 
středního věku, obvykle z vyšší finanční vrstvy, kteří již vlastní minimálně jeden vůz a jsou 
obvykle i motoristickými nadšenci. 

Profesionální využití 

Jelikož je trh samotných koncových zákazníků velmi malý, tak není od věci se zaměřit 
i na profesionální použití. V tomto případě bude vlastníkem firma, která bude tyto vozy 
pronajímat především pro jízdu na závodním okruhu. Konkrétně pro dny otevřené dráhy. 
Nebo v dalším případě může vlastnit tyto vozy samotná firma spravující závodní okruh, 
případně závodní stáj, která se zúčastňuje závodních soutěží. Koncovým uživatelem potom 
v tomto případě může být v podstatě kdokoliv, kdo vlastní řidičský průkaz skupiny B, 
ale i přesto půjde převážně o muže. 

 

obr. 3-2 Vozidla k projížďce na okruhu Nürburgring's Nordschleife (tzv. Ring-Taxi) [35] 
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3.5 Základní parametry a legislativní omezení 

3.5.1 Technické parametry vozu Sigma TN 

tab. 3-1 Technické specifikace – Sigma TN [23] 

Parametr Udávaná hodnota 

Motor PSA 1,6 THP 

Výkon 220 k 

Maximální rychlost 210 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h 4,50 s 

Pohotovostní hmotnost 595 kg 

Pořizovací cena 1 121 000 Kč 
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3.5.2 Rozměrové parametry stávajícího řešení 

Základní rozměry původního návrhu jsou v celku kompaktní. Pro představu je vozidlo 
částečně srovnatelné například s vozem Škoda Citigo. Automobil Sigma je samozřejmě 
podstatně nižší a ještě o trochu kratší. Na druhou stranu je vůz podstatně širší, ale vzhledem 
k celkové šířce i se zpětnými zrcátky je vůz Sigma TN stále o pár milimetrů užší oproti 
Škodě Citigo. Celkově tento vůz má skoro čtvercový půdorys, a to hlavně kvůli tomu, 
že široký rozchod kol zajišťuje dobrou stabilitu vozu a krátký rozvor náprav napomáhá 
hbitému ovládání. 

Celkové vnější rozměry jsou (d x š x v) – 3152 x 1866 x 1148 mm 

 

 

obr. 3-3 Pohled zepředu – Sigma TN (upraveno) [32] 
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obr. 3-4 Boční pohled – Sigma TN (upraveno) [32] 

 

 

obr. 3-5 Pohled shora – Sigma TN (upraveno) [32] 
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3.5.3 Legislativní omezení 

Pro provoz na pozemních komunikacích je potřeba dodržet mnoho legislativních omezení, 
směrnic a vyhlášek. Ministerstvo schválí typ vozidla a jeho konstrukčního řešení pouze 
tehdy, pokud odpovídá příslušným předpisům Evropské unie a zároveň splňuje 
harmonizované technické požadavky na bezpečnost silničního provozu a ochranu života 
a zdraví člověka a životního prostředí. [35] 

Jsou to jmenovitě Směrnice Rady 1999/37/ES, Směrnice Komise 2003/127/ES, Směrnice 
Rady 2006/103/ES, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES, Směrnice 
Komise 2003/73/ES, dále nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008, poté Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/46/ES, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU, 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU a Směrnice Evropského Parlamentu 
a Rady (EU) 2015/413. A nakonec i dohoda o přijetí jednotných pravidel pro kolová vozidla 
vyhlášená pod číslem 176/1960 Sb., se změnami vyhlášenými pod dohodou č. 42/1996 Sb. 
[36] 

Tato vozidla obvykle spadají do kategorie silničních vozidel vyráběných a uvedených na trh 
v omezeném počtu kusů (čili tzv. „silniční vozidlo v malé sérii“). 
Podle § 17 zákona č. 56/2001 Sb. Je jim tedy prominuta velká část harmonizovaných 
technických požadavků a mezinárodních technických požadavků. [36] 

Všechny tyto nezbytné zákony byly v rámci původního návrhu vozidla Sigma TN dodrženy 
a je proto důležité, aby to tak zůstalo i nadále při návrhu nového řešení. 

3.6 Použité výrobní technologie, možný trh a cena 

3.6.1 Použité výrobní technologie 

Jelikož firma Sigma motor má poměrně velké zázemí a zakázkově vyrábí nespočet 
konstrukčních řešení pro další firmy, takže si toto vozidlo dokáže vyrobit téměř od nuly, 
až na pár zásadních komponent jako je například samotná pohonná jednotka. Co se týče 
panelů karoserie, ty si dokáže vyrobit firma sama. Pomocí ručního laminování 
do negativních forem. Části jako je čelní sklo, se budou vyrábět zakázkově 
v České republice. Další díly jako jsou světlomety, zpětná zrcátka atp. jsou kupované. 
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3.6.2 Možný trh a cena 

Trh 

Trh určený této kategorii vozů je velmi malý. Na druhou stranu zákazníci kupující tyto vozy 
se rozhodují více subjektivně a obvykle podle neměřitelných preferencí než podle samotné 
ceny. 

Velikost série 

Cílem firmy je prodávat tyto vozy v malém počtu, a to konkrétně v řádu desítek kusů. 
Především kvůli náročnější ruční výrobě a omezenému počtu zákazníků. Toto řešení má 
i jednu výhodu, kterou je možnost ještě více vyhovět individuálním požadavkům 
jednotlivých zákazníků, což ještě umocní žádanou exkluzivitu vozu. 

Cena 

Cena aktuálního vozu Sigma TN je stanovena na 1 121 000 Kč.  

Při použití nové uzavřené karoserie a několika dalších konstrukčních změn se počítá se 
zvýšením ceny přibližně na 1 500 000 Kč, další změny v ceně mohou ovlivnit požadavky 
zákazníka. Například pokud si bude přát lehčí karoserii z uhlíkových vláken. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

V této kapitole jsou ukázky variantních studií návrhů karoserie, které vychází z požadavků 
firmy Sigma. Zároveň musí být uzpůsobeny poskytnutému trubkovému rámu a splňovat 
veškerou nutnou legislativu pro provoz na pozemních komunikacích. Právě poskytnutá 
konstrukce a dané rozložení komponent do velké části ovlivňuje výsledné tvarování vozu. 
Konkrétně například umístění chladiče v přední části, které do velké míry ovlivňuje vzhled 
samotné přídě. Na základě rozhovoru s jednatelem firmy jsou všechny tyto studie pojaty 
v jednom duchu, a to je agresivní a emotivní vzhled, který je spojován s vozy tohoto určení. 

 

 

obr. 4-1 Variantní studie – pohled z boku 

 

obr. 4-2 Skica jedné z variant s překrytím rámu 
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4.1 Varianta 1 

První z variant zaujme především svým profilem se svažující se zádí ve stylu ikonických 
vozů ze 70. let minulého století, jako je například De Tomaso Pantera. Toto tvarování navíc 
plní i praktický účel, jelikož se může zvětšit cenný prostor pro zavazadla. Proporčně je sice 
více hmoty v zadní partii vozu, ale to je částečně eliminováno díky ostrému zpětnému 
zkosení za zadními koly. Dále je pro odlehčení tvaru je po stranách masivní otvor pro 
nasávání vzduchu do motorové části. Samotný otvor navíc zasahuje poměrně vysoko 
do karoserie a umocňuje dynamiku celého tvarování. Pro další chlazení motoru slouží 
i otvory hned za bočními okénky. Horký vzduch z motorového prostoru je poté odváděn 
otevřenou částí poblíž koncových světel. Při pohledu zepředu na sebe strhává pozornost 
rozměrný otvor pro přívod vzduchu k chladiči motoru. Dále zde zaujmou i světlomety, 
které se skládají ze tří samostatných svítidel z LED diod, přičemž jsou tyto světlomety 
umístěny ve výduti, což z jedné strany podtrhuje agresivní výraz, a z druhé strany to má i 
své praktické opodstatnění, jelikož do tohoto otvoru lze jednoduše umístit různé 
standardizované světlomety bez větších zásahů do karoserie. Účelem bylo dosáhnout i 
trochu „spartánského“ vzhledu, protože toto vozidlo nemá působit konvenčním dojmem a 
toho bylo dosaženo například i díky atypickému tvarování kapoty a přiznané spáře mezí ní 
a blatníky. 

 

obr. 4-3 Varianta 1 - pohled zepředu 

 

obr. 4-4 Varianta 1 - pohled z boku 
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4.2 Varianta 2 

Druhá varianta má oproti té předchozí poněkud ostřejší linie a z profilu jako celek vytváří 
šípovitý tvar, který na sebe navazuje po celé délce vozu. Zadní převis je zde zkrácen 
na minimum, aby zde byl ještě více umocněný pocit směřování dopředu. Je zde více využit 
barevný kontrast, a to konkrétně v podobě lakovaných panelů a holých částí z karbonových 
vláken. Po stranách jsou zde opět rozměrné otvory pro nasávání vzduchu, které zároveň 
působí jako vizuální odlehčení středové části vozu. Vepředu jsou znovu umístěny generické 
reflektory, tentokrát ale horizontálně. Tvar masky zde může připomínat kly nějakého zvířete 
a celkově je předek vozu posazen níže. Celek oproti ostatním variantám působí podstatně 
kompaktnějším dojmem, na druhou stranu oproti první variantě postrádá návrh trochu 
elegance. 

 

obr. 4-5 Varianta 2 - pohled zepředu 

 

obr. 4-6 Varianta 2 - pohled z boku 
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4.3 Varianta 3 

Poslední z variant připomíná svou siluetou klasický moderní sportovní vůz. Proporce jsou 
dobře vyvážené, opticky je zde kabina posunutá více dozadu, což napomáhá vizuálně 
prodloužit kapotu. V zadní partii vozu se nachází delší převis, který ale není na škodu, vůz 
následně totiž působí vyváženějším dojmem. Dále je nahoře umístěn decentní přítlačný 
spoiler, který je tvarován jako tzv. „duck tail“ neboli v překladu kachní ocas. Dominantou 
této varianty je i vertikální rozdělení, které opticky napomáhá narušit jinak dlouhou a úzkou 
spodní plochu. Dále má toto rozdělení má i své praktické využití, jelikož za první částí slouží 
jako odvod teplého vzduchu od předních brzd a v druhé částí v sobě ukrývá otvor 
pro nasávání okolního vzduchu k chlazení motoru. Mezi další designové prvky na boční 
straně patří linie za bočními okny, která navazuje na lomenou linii již zmíněného 
vertikálního rozdělení karoserie, dohromady tyto prvky tvoří písmeno „S“ psané podobným 
stylem jako logo samotné firmy Sigma motor. Boční panel je navíc umístěný, bez žádného 
dodatečného prohnutí, blíže samotnému rámu karoserie, což usnadňuje nastupování 
a vystupování z vozu, kvůli absenci tradičních dveří. Vepředu se opět nachází rozměrný 
otvor pro chladič motoru a světla rozdělené do tří samostatných led světlometů na každé 
straně. Dále je zde hojně využito kontrastu v podobě panelů s odhalených uhlíkových 
vláken. 

 

obr. 4-7 Varianta 3 - pohled zepředu 

 

obr. 4-8 Varianta 3 - pohled z boku 
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4.4 Variabilní systém střechy 

Součástí každé varianty je i systém demontovatelné střechy. Přičemž lze jednotlivé části 
odstranit postupně a není nezbytné je odstraňovat úplně nebo je naopak mít namontované 
všechny. Například lze odmontovat pouze horní panel s výklopnými okny a jezdit tedy 
s otevřenou střechou nad hlavou ve stylu vozů „targa“, nebo lze dokonce odstranit celé čelní 
sklo a nainstalovat pouze malý deflektor proti větru, takže si bude moct řidič, a případně 
i spolujezdec, bude moct užívat zážitku blízkému například jízdě ve vozu formule 1. Tento 
systém variabilní střechy ale hlavně hraje velmi zásadní roli v celkovém vzhledu vozu. 

 

obr. 4-9 Ukázka variabilního systému střechy – Varianta 3 
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Pro finální řešení byla nakonec vybrána první variantní studie, právě proto, že její 
dominantní linie jsou převážně horizontální, a to má za následek optické prodloužení jinak 
velmi krátkého vozu. To navíc napomáhá i opticky „zrychlit“ vůz. Dále má tento výběr i 
praktické opodstatnění, jelikož tato varianta nabízí největší využitelný prostor pro umístění 
zavazadlového prostoru. 

Popis řešení 

Finální tvarové řešení tedy vychází z první varianty, ačkoliv v rámci následného iteračního 
procesu bylo do značné míry změněno. A to hlavně kvůli konzultaci se samotnou firmou 
Sigma motor, kde vyplynuly požadavky na otevřenější design, který více odhaluje 
konstrukci. 

Hlavním cílem u tohoto návrhu je nenásilně propojit ladné „ženské“ linie a ostré „mužské“ 
rysy. Lze si tedy všimnout tedy, že vnější obrysy jsou zaoblenější a jsou do nich ostře 
vepsány další prvky. Některé části jsou průhledové pro znázornění funkčního charakteru, 
ale i z důvodu aerodynamiky. Dalším záměrem je zde ponechat viditelné některé části rámu. 
Toho si lze všimnout například na boční straně. Toto řešení by mělo částečně podtrhnout 
„surovost“ tohoto vozidla. 

 

obr. 5-1 Vizualizace finálního tvarového řešení (zepředu) 
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Designový jazyk 

Jak vyplynulo z analýzy, tak jedním z cílů těchto vozidel je naplnit touhu uživatele odlišit se 
od okolí, proto se většina z těchto automobilů od sebe diametrálně liší. Proto je třeba klást 
velký důraz i na celkový charakter designu, tedy designový jazyk (tzv. design language). 

Toho bylo docíleno začleněním charakteristických prvků, jako je například využití spár mezi 
panely karoserie jako funkční vzhledový prvek. Z otevřených prostorů se spáry plynule 
zužují až nakonec tvoří tradiční spáru. Toto řešení napomáhá vizuálnímu pocitu z plynulých 
křivek a nevytváří se tak příliš statické uzavřené prostory. Všimnout si toho lze zejména 
v přední části mezi bočním panelem a přední kapotou. Tato spára vzniká plynule za předními 
světly a pokračuje přes vyboulení nad předními koly až k okrajům čelního skla. Dalším 
charakteristickým prvkem jsou například odkryté části rámu nebo barevné členění. 

 

 

obr. 5-2 Detailní pohled na řešení spár mezi panely 

 

obr. 5-3 Vizualizace finálního tvarového řešení (zezadu) 
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5.1 Řídící linie 

Celkový tvar je oproti konvenčním automobilům značně opticky odlehčen. Celá kapotáž 
není zamýšlena tak, aby působila celistvě jako jeden kus, jak je tomu u obyčejných vozů. 
Z bočního pohledu si lze všimnout, i přes značné členění, několika linií, které se navzájem 
proplétají a občas jsou přerušeny, ale poté na sebe opět navazují. Například linie za bočním 
oknem, která klesá skrze boční krytování a navazuje v bočním výřezu dole a poté pokračuje 
do přední části, kde je přerušena koly, ale poté navazuje do drobného předního spoileru tzv. 
„lízátko“. V poslední řadě stojí za zmínku i stoupající linka od podběhu za zadním kolem, 
která razantně zdůrazňuje dynamiku vozidla a zároveň podtrhuje otevřený styl návrhu. 

Cílem linek u návrhu je, aby oko pozorovatele, které se soustředí na určitý bod bylo následně 
liniemi vozu plynule vedeno do zadní části, kde se budou linky sbíhat a poté se vytratí 
za zadní částí. To má za následek pocit pohybu a dynamiky. 

 

 

obr. 5-4 Řídící linie návrhu 
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5.2 Základní pohledy 

5.2.1 Přední pohled 

V přední části se nachází rozměrný otvor pro přívod vzduchu k chladiči. Po stranách jsou 
průhledové kanálky, které mají dvě funkce. První funkcí je přívod chladného vzduchu 
k předním brzdám. Druhá funkce je zmenšení čelního průřezu karoserie, pro snížení 
aerodynamického odporu. Po stranách se dále nachází masivní lemy kol, které jsou směrem 
do středu zakončeny malými kly, které jsou zahnuty nahoru směrem k chladiči, toto řešení 
je lepší, než kdyby lemy kol procházely celou spodní částí a uprostřed se spojovaly, 
což by omezovalo přední nájezdový úhel. V kapotě si lze všimnout velkých prolisů 
a poměrně rozměrného otvoru, který slouží pro odvod teplého vzduchu od předního 
chladiče. Tento tvar kapoty je možný jen díky tomu, že motor je umístěn uprostřed. V přední 
části je tedy poměrně dost prostoru. 

 

 

obr. 5-5 Finální návrh – přední pohled 
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5.2.2 Zadní pohled 

Zadní část je velmi otevřená, ale to má své opodstatnění, jelikož je zde nutné odvádět teplý 
vzduch od motoru. Takže nahoře pod kapotáží se nachází rozměrná mřížka, na které jsou 
umístěny světla a logo. Pod touto mřížkou má své místo zadní nárazník, na kterém je panel 
s místem pro umístění státní poznávací značky. Dále se v něm nachází otvory pro výfuk. Pod 
ním už je pouze vyústění zadního difuzoru, který dodává potřebný přítlak na zadní nápravu. 
Tvar tohoto difuzoru je pouze orientační, jelikož firma Sigma zatím nemá vyvinutý 
a otestovaný vlastní model difuzoru a navrhnout funkční zadní difuzor nebylo součástí této 
práce. Každopádně požadavky společnosti Sigma byly, a nový návrh počítal s umístěním 
jimi navrženého difuzoru do budoucna. 

 

obr. 5-6 Finální návrh – zadní pohled 

5.2.3 Boční pohled 

Ze strany si lze všimnout dynamické siluety, které je dosaženo díky minimálnímu přednímu 
a zadnímu převisu a zároveň díky otevřené zádi, která směřuje nahoru. Prostřední část je 
znatelně vizuálně odlehčená, pro zdůraznění charakteru tohoto vozidla. Celkově může návrh 
z boční strany evokovat například letící šíp. 

 

obr. 5-7 Finální návrh – boční pohled 
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5.2.4 Horní pohled 

Seshora lze vidět, kromě téměř čtvercového průřezu vozidla, především masivní lemy kol 
a také zúžení v prostřední části, které je nutné pro lepší nastupování, jelikož tento automobil 
nemá klasické dveře. Stejně jako u bočního pohledu, i zde si lze všimnout sbíhajících se linií 
v zadní části, to umocňuje dynamiku vzhledu. 

 

 

obr. 5-8 Finální návrh – horní pohled 
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5.3 Vizuální řešení návrhu střechy 

Tento návrh je uzpůsoben na vozidlo, které bylo původně bez střechy, proto je velkou 
výzvou navrhnout systém střechy, který bude působit patřičně, a ne jako připevněný „stan“, 
jak je tomu v této kategorii zvykem. Linie střechy proto navazují co nejvíce na linie 
karoserie, ale zároveň je kladen důraz i na to, aby automobil působil dobře i bez střechy. 

 

obr. 5-9 Ukázka designu různých provedení střechy 



 

78 



 

79 

6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ 
A ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

Vozidlo svými technickými parametry spadá přesně do kategorie sportovních víkendových 
automobilů. Čtyřválcový přeplňovaný motor má sice v základní konfiguraci pouze 154 koní, 
ale lze jednoduše zvýšit plnící tlak turbodmychadla, a tím pádem i zvýšit výkon 
až na celkových 270 koní. Tento údaj už je zcela konkurenceschopný, ale ani tato hodnota 
nepůsobí příliš závratně. Na druhou stranu u tohoto druhu automobilů je tato hodnota 
směrodatná až při zohlednění hmotnosti, která je u těchto vozů takřka poloviční oproti 
klasickým osobním automobilům. Suchá hmotnost vozidla je totiž 595 kg a provozní 
hmotnost je 704 kg, při této hodnotě se započítává i hmotnost řidiče a hmotnost paliva 
a dalších provozních kapalin. 

6.1 Rozměrové řešení 

 

obr. 6-1 Čelní pohled a základní rozměry 
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obr. 6-2 Boční pohled a základní rozměry 

 

obr. 6-3 Doplňující horní pohled 
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6.2 Vnitřní mechanismy a komponenty 

6.2.1 Pohonné ústrojí 

Pohonná jednotka 

Kódové označení: EP6 FADTX 

Popis 

 Řadový 4válcový s manuálně řazenou 6 st. převodovkou 

 DOHC 

 Přeplňovaný turbodmychadlem 

 EURO VI - 2. st. 

 Palivo: Bezolovnatý benzín (RON 91 min) 

Základní specifikace 

 1598 cm3 (vrtání x zdvih: 77 x 85,8 mm) 

 223 k @ 5500 min-1 (možnost zvýšit na >270 k) 

 300 Nm @ 2250 min-1 

 Omezovač 6500 min-1 

 Hmotnost: 110 kg (vč. Oleje a spojky, bez příslušenství) 

 

 

obr. 6-4 Motor EP6 FADTX [37] 
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6.2.2 Rám vozidla 

Tento návrh vychází z aktuální rámu použitého u vozu Sigma TN. Jedná se tedy o nosný 
příhradový rám tvořený trubkovými profily. A to výhradně přímými a několika ohýbanými. 
Konkrétně se jedná o tenkostěnné bezešvé trubkové profily o průměru 45, 30 a 20 mm. 
Materiál rámu je potom chrommolybden neboli 25CrMo4. Dále se na rámu nachází 
i nezbytné plechové úchyty pro veškeré prvky. Toto řešení napomáhá torzní tuhosti, 
jelikož se nemusí tolik vrtat do rámu, ale jen do držáků, které jsou k tomu určené a jsou 
navařené na trubkové konstrukci. Ve výsledku je torzní tuhost excelentní a značně převyšuje 
konkurenční řešení. Přitom hmotnost rámu zůstala díky pečlivé optimalizaci a výběru 
vhodného materiálu poměrně nízká. Celková hmotnost rámu je 90 kg. 

 

 

obr. 6-5 Rám vozidla Sigma TN [23] 
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6.2.3 Uchycení kapotáže 

Uchycení kapotáže k rámu je provedeno pomocí navařených ocelových prvků, které v sobě 
mají buď vložky se závitem, nebo řešení vhodná pro rychlou demontáž, například tzv. 
quicklock mechanismus. Na straně panelů karoserie jsou z vnitřní strany vloženy dosedací 
plochy, kde je využito i technologie 3D tisku. 

Panely, které je potřeba sundávat v rámci údržby vozu (například doplnění provozních 
kapalin) jsou uchyceny pomocí rychloupínacího mechanismu tzv. quicklock mechanismu, 
kde stačí pootočit hlavu šroubu o 90° a poté už je mechanismus uvolněný. 

Ostatní panely jsou připevněny pomocí krytých imbusových šroubů s plochou hlavou. 

 

 

obr. 6-6 Ukázka rychloupínacího mechanismu (tzv. quicklock mechanismu) [38] 
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6.2.4 Modulární systém střechy 

Střecha vozidla se skládá z několika oddělitelných panelů, díky kterým lze automobil 
do velké části přetvořit. Panely jsou navrženy, aby byly poměrně jednoduše odnímatelné 
a uživatel je může ponechat v garáži. Střechu lze odejmout ve třech fázích. Vozidlo tedy 
může mít klasickou střechu, stejně jako tradiční automobily, nebo naopak může vyjet 
na silnici bez čelního skla, pouze s malým předním deflektorem. To vše za účelem 
umocněného pocitu z rychlosti. 

Spider 

 

obr. 6-7 Ukázka modulárního systému střechy – Spider 

Targa 

 

obr. 6-8 Ukázka modulárního systému střechy – Targa 

Coupé 

 

obr. 6-9 Ukázka modulárního systému střechy – Coupé 
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Systém střechy byl inspirován řešením na vozidle Dallara Stradale 

 

obr. 6-10 Vůz Dallara Stradale [38] 

 

obr. 6-11 Vizualizace řešení otevírání střechy 
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6.2.5 Zavazadlový prostor 

Konstrukční řešení 

Součástí návrhu vozidla je i řešení malého zavazadlového prostoru. Ten se nachází 
za sedadly a současně nad motorovým prostorem. Jeho velikost je omezená ochranným 
rámem, který ho obklopuje. I přes to má zavazadlový prostor kapacitu 125 litrů. 

Tvarovým prvkem samotného vnitřního prostoru je i praktická hluboká vana, která částečně 
zamezuje pohybu předmětů v zavazadelníku během jízdy a lze do ní uložit například tašku 
nebo i menší cestovní kufr. Přední strana zavazadlového prostoru je skloněná a zaoblená, 
tak aby při jízdě bez střechy a čelního skla kolem dobře obtékal okolní vzduch.  

Zavazadlový prostor je vyroben opět pomocí kompozitních materiálů, které jsou vyrobeny 
pomoci laminování do negativních forem. Zde se konkrétně jedná o 3 formy (spodní část, 
horní část a víko). Dále jsou zde použity plastové a kovové prvky pro centrální pant. Spodní 
strana, která je umístěna nad motorovým prostorem je potažena speciální hliníkovou 
odrazovou fólií, která má za cíl odrážet teplo od motoru a nepropouštět je do prostoru 
pro zavazadla. 

 

 

obr. 6-12 Vizualizace umístění zavazadlového prostoru (červeně) 
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Systém otevírání 

Zavazadlový prostor je uzamykatelný skrze zámek umístěný na jeho víku, který je možno 
odemknout pomocí přiloženého klíče. Toto řešení zabezpečuje uložené věci proti odcizení. 
Toto řešení se dnes již příliš nepoužívá, jelikož není tak uživatelsky vlídné oproti nynějšímu 
servomechanismu s centrálním odemykáním pomocí dálkového ovládání na klíči. 
Na druhou stranu u konvenčních automobilů je zavazadlový prostor využíván takřka denně, 
takže zde je toto řešení zcela na místě. Naopak u tohoto automobilu je zavazadelník spíše 
jako praktický doplněk než nutnost, proto je zde zvoleno konstrukčně jednodušší řešení, 
které není tak uživatelsky přívětivé. 

Díky použití velmi lehkých kompozitních materiálů nemusí být navíc víko zavazadlového 
prostoru podepřeno plynovou vzpěrou. Namísto toho je použit centrální pant s aretací 
v horní poloze. 

Vnitřní osvětlení 

Další vlastností je praktické osvětlení vnitřního prostoru, které se automaticky aktivuje 
při otevření víka. 

Servis a údržba  

Poslední výhodou návrhu je snadná demontovatelnost pomocí čtyř imbusových šroubů 
a odpojení konektoru pro světlo a senzor otevření. Ten hlásí řidiči případnou výstrahu 
na palubní desce o otevřeném zavazadlovém prostoru. Tento systém snadné demontáže 
napomáhá snadnému přístupu k motorovým částem, za účelem servisu a údržby. 

 

obr. 6-13 Ukázka otevřeného zavazadlového prostoru s osvětlením 
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6.3 Materiálové řešení 

6.3.1 Rám 

Trubkový rám je tvořen tenkostěnnými profily z chrommolybdenové oceli, přesné označení 
materiálu je 25CrMo4. 

 

obr. 6-14 Vizualizace karoserie s rámem 

6.3.2 Karoserie 

Karoserie je tvořena především panely ze skelných vláken neboli sklolaminátu. U tohoto 
kompozitního materiálu se využilo vlastnosti, kdy se tuhost mění v závislosti na počtu 
laminovaných vrstev. Jednoduše řečeno, tam kde byla potřeba větší tuhost se použilo více 
vrstev sklolaminátu, a naopak na místech, kde není vyžadována pevnost bylo vrstev méně, 
za účelem dosažení nízké hmotnosti a současném zachování dostatečné pevnosti. Pro ještě 
vyšší úsporu hmotnosti je možnost použít alternativní materiál ve formě tkanin z uhlíkových 
vláken, případně uhlíkových vláken kombinovaných s kevlarem, neboli aramidovými 
vlákny. Toto řešení je sice podstatně dražší, ale díky vyšší pevnosti je možné použít méně 
vrstev, takže ve výsledku cenový nárůst není až tak markantní, ale úspora hmotnosti 
je veliká. Oba tyto materiály se používají společně s epoxidovou pryskyřicí a dohromady 
tvoří pevný kompozitní materiál. Celková hmotnost uhlíkových kompozitních panelů 
karoserie je přibližně 20 kg, ale kvůli ručnímu laminování se hmotnost jednotlivých karoserií 
těchto vozidel může lišit. 
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6.3.3 Střecha 

Na střechu tohoto automobilu, konkrétně čelní sklo je použito bezpečnostní tvrzené sklo, 
které se skládá ze 2 vrstev skla mezi nimiž je flexibilní fólie, jež zabraňuje roztříštění. 
Toto sklo je vyrobeno na zakázku. Boční skla jsou poté z plexiskla ošetřeného UV ochranou. 
Zbylé části jsou převážně z ABS plastu, laminátu a například těsnění je z gumy. 

 

obr. 6-15 Pohled na konstrukci střechy 

6.3.4 Doplňky karoserie 

Další materiály použity na doplňky karoserie jsou zejména vstřikované ABS plasty 
a dále potom například ohýbané hliníkové plechy sloužící k uchycení některých komponent 
k rámu vozu. 

6.3.5 Díly podléhající homologaci 

Aby vozidlo mohlo být provozováno na pozemních komunikacích musí splňovat mnoho 
legislativních předpisů, a to se týká i použitých dílů. 

Některé prvky, jako je například rámeček pro umístění SPZ, jsou přejaty z řešení aktuálních 
vozidel. Výhodou tohoto řešení je, že dané díly jsou již homologovány. 

Čelní sklo 

Bezpečností čelní sklo musí podléhat homologaci, Tento návrh využívá sklo, které je 
vyrobeno na zakázku specializovanou firmou kontaktovanou společností Sigma Motor.
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Prvky osvětlení použité z původního vozidla Sigma TN 

Boční směrové světlo 

Označení dílu: Hella 2BM 008 771-001 

Zadní mlhové světlo 

Označení dílu: Led Autolamps 81F 

Zadní osvětlení státní poznávací značky 

Označení dílu: VW 000 052 110 

Třetí brzdové světlo 

Označení dílu: Led Autolamps 235RHM12E 

Zadní odrazka červená 

Označení dílu: Led Autolamps 7030R 

 

obr. 6-16 Použité díly k osvětlení (boční směrové světlo, osvětlení SPZ, zadní odrazka, zadní mlhové světlo, 
třetí brzdové světlo) [39] [40] [41] [42] [43] 
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Nahrazené prvky z původního vozidla Sigma TN 

Pro účely této práce byly některé prvky osvětlení nahrazeny vlastními, ale návrh počítá 
s rozličnými typy světlometů, díky rozměrným a univerzálním otvorům pro tyto prvky. 

Přední dálkový a potkávací světlomet 

Označení dílu: Hella 1AL009998-00 

 

obr. 6-17 Přední dálkový a potkávací světlomet Hella [44] 

Přední směrové světlo 

Označení dílu: Hella 2BA011172 

 

obr. 6-18 Přední směrové světlo Hella [39] 

Přední obrysové / denní světlo 

Označení dílu: Hella 2PT 010 043 

 

obr. 6-19 Přední obrysové / denní světlo Hella [45] 

Sdružené koncové světlo 

Označení dílu: Led Autolamps 200BIRSTME 

 

obr. 6-20 Sdružené koncové světlo Led Autolamps [46] 
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6.4 Technologie 

6.4.1 Výroba 

Celé vozidlo je kompletováno ručně, jelikož firma nemá kapacity pro výrobní linku 
se strojovou montáží. To navíc ani není potřeba, jelikož je výroba plánována na desítky kusů. 

Rám vozidla je ručně svařovaný a následně je jeho povrch ošetřen komaxitovou povrchovou 
úpravou. 

6.4.2 Karoserie 

Panely karoserie se vyrábí následujícím postupem: Nejprve se na 5osém obráběcím robotovi 
vyfrézují negativní formy z umělého dřeva. Poté je potřeba povrch forem upravit, přichází 
tedy na řadu opakované broušení a tmelení. Když je povrch zbaven veškerých nedokonalostí, 
tak se následně musí vyleštit a nastříkat separátorem, a poté je ještě potřeba nanést vrstvu 
tzv. gelcoatu. Poté už může začít samotné laminování. Prvním krokem laminování 
je nanášení vrstvy rovnoměrné vrstvy epoxidové pryskyřice do formy, následně se pokládá 
první vrstva pečlivě vystřižené tkaniny, tu je potřeba dále prosytit pryskyřicí. Poté se proces 
opakuje v závislosti na počtu potřebných vrstev. Nakonec se na položené a prosycené vrstvy 
tkaniny ještě položí speciální pórovitá textilie, která má za úkol nasáknout přebytečnou 
pryskyřici. Po dokončení laminování je potřeba formy s laminátem vakuově uzavřít a nechat 
odstát přibližně na 12 hodin. Po vytažení laminátů z forem je potřeba rozpustit zbylý 
separátor, toho lze docílit poměrně jednoduše za pomocí vlažné vody. 

6.4.3 Povrchová úprava 

Povrchová úprava laminátových panelů se odvíjí od požadavků koncového zákazníka. 
Jelikož karbonové panely mohou zůstat ve své přírodní formě pouze ošetřené vrstvou 
bezbarvého laku a případně ochrannou transparentní fólií nebo mohou být vyvedeny 
v podstatě jakékoliv barvě. To ale znamená, že je potřeba nejdříve nanést základovou barvu, 
která musí být pro výsledný lesklý vzhled perfektně vyleštěna, a až na ni se poté nanáší barva 
s finálním barevný odstínem, na kterou se opět nanáší ochranný bezbarvý lak, který ještě 
zdůrazní výsledný lesk. Samozřejmě i na lakovaný díl si zákazník může zvolit potažení 
ochrannou transparentní fólií. 
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obr. 6-21 Prototyp vozu Sigma TN [47] 
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6.5 Ergonomie 

U automobilu se ergonomie vztahuje zejména na interiér, jelikož při používání tohoto 
produktu uživatel sedí uvnitř. Návrh interiéru ale není součástí této práce. To znamená, 
že některé ergonomické aspekty jsou zde popsány velmi zevrubně a některé jsou zde 
zcela opominuty, to ale neznamená, že na ně nebyl brán potaz, ale spíše to, že už jsou 
začleněny do aktuálního konstrukčního návrhu firmy a v rámci této práce není důvod je 
znovu rozebírat. 

Rozměry 

Jedná se koncepčně o velmi malý vůz, takže větší osoby se zde setkají s vícero omezeními 
v oblasti ergonomie. Návrh karoserie byl ale zvažován tak, aby ještě více neomezil už tak 
stísněný prostor. 

 

 

obr. 6-22 Vizualizace vozu s figurínou 
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6.5.1 Nastupování do vozu 

Při nastupování do tohoto vozu je nesporně největší překážkou poměrně vysoká nástupní 
hrana, která je tvořena trubkovým rámem. Její výška činí 71 cm v okolí místa nastupování. 
Tuto hranu je bohužel nutné zachovat z důvodu strukturální pevnosti rámu, která napomáhá 
jak bezpečnosti, tak i samotným charakteristickým jízdním vlastnostem. Na druhou stranu 
dveře vozu se neotevírají do stran směrem od karoserie, jak je tomu u tradičních automobilů, 
ale vyklápějí se směrem vzhůru. Díky tomu není žádný problém do vozu nastoupit i v úzkých 
prostorách, jako je například parkoviště s paralelně zaparkovanými automobily. 

Samotnému nastupování mohou pomoci i prvky rámu a čelního skla, kterých se lze přidržet. 
Výhodou je i zúžení v oblasti vstupu, takže uživatel nemusí překračovat tak širokou 
překážku. 

 

 

obr. 6-23 Ukázka nastupování do vozu 
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obr. 6-24 Detailní pohled na kliku vozu se zámkem 

 

6.5.2 Pozice řidiče 

Vozidlo je určeno pro dva pasažéry, tedy řidiče a spolujezdce. A rozmístění je zde určeno 
pro země s dopravou jezdící vpravo, to znamená, že řidič sedí po levé straně. U sportovních 
vozů je dále důležité umístění H-point (neboli bodu H), ten je velmi zásadní. 
Nachází se v oblasti pánve a měl by být co nejblíže těžišti vozidla, čehož je u tohoto vozu 
dosaženo. Čím blíže je bod H těžišti vozu, tím lépe dokáže řidič vnímat dynamiku a síly 
působící na automobil.  

 

obr. 6-25 Pozice 95 % řidiče a umístění bodu H 
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obr. 6-26 Pozice řidiče 5. percentil (ortograficky) 

 

obr. 6-27 Pozice řidiče 95. percentil (ortograficky) 
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obr. 6-28 Ukázka ergonomie řidiče 
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6.5.3 Výhled z vozu 

Výhled z vozu záleží na aktuálním sestavení střechy. Když jsou všechny panely sejmuty, 
tak výhled dopředu kromě kapoty nic neomezuje. Pokud ne, tak jsou v oblasti výhledu 
dopředu ještě A-sloupky karoserie a seshora výhled rámuje střecha. Výhled dozadu 
je zajištěn asférickými vnějšími zpětnými zrcátky. Vůz nemá vnitřní zpětné zrcátko, 
to lze ale do jisté míry nahradit zadní kamerou, která se automaticky aktivuje při zařazení 
zpátečky. 

 

obr. 6-29 Výhled z vozu vpřed s uzavřenou střechou 

Důležitým faktorem je i nejmenší dohlédnutelná vzdálenost před přední hranu vozidla. 
Ta je důležitá zejména při parkování vozidla. Nejmenší dohlédnutelná vzdálenost 
k vodorovné rovině shodné s rovinou, na které stojí vozidlo činí 3,2 metru. 
Což je v této kategorii nadprůměrná hodnota. Mnohem důležitější je ale vzdálenost, 
na kterou řidič uvidí menší objekty. To je podstatné například při parkování. Například 
objekt vysoký 45 cm (šedý kužel na obrázku níže) uvidí řidič od vzdálenosti 79 cm od čelní 
hrany vozu, a to už je hodnota lepší než u většiny osobních automobilů. 

 

obr. 6-30 Nejmenší dohlédnutelná vzdálenost z vozu 
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Na obrázku níže lze vidět vizualizaci výhledu kolem vozu včetně výhledu přes nastavitelná 
vnější zpětná zrcátka. Na obrázku jsou rovněž naznačeny mrtvé zóny v blízkosti vozidla 
(šrafováno). Rovina pohledu je skloněna 5° směrem dolů od horizontu a ve vozidle sedí 
postava vysoká 180 cm. Výška řidiče by ale na výsledné pozorovací úhly neměla mít vliv, 
jelikož sedačka se dá výškově nastavit. 

 

 

obr. 6-31 Výhled z vozu (červená) včetně výhledu skrze zrcátka (šedá) 
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6.6 Bezpečnost a hygiena 

6.6.1 Pasivní bezpečnost 

Za pasivní bezpečnost se považují ty části vozidla, které aktivně nezabraňují nehodě, 
ale pomáhají zmírnit její následky. Mezi tyto prvky patří například bezpečnostní pásy, 
deformační zóny karoserie, nafukovací vzduchové vaky atp. Navržená karoserie, ale není 
nosná, to znamená, že její součástí nejsou deformační zóny a jejím hlavním účelem ani není 
zmírnit náraz. K tomu slouží primárně rám vozidla, který je velmi tuhý. Panely karoserie 
zabraňují menším nárazům a dále chrání komponenty a pasažéry například před létajícími 
úlomky a povětrnostními podmínkami. Karoserie je taktéž pevně uchycena, aby samotná 
během nárazu nepředstavovala nebezpečí. 

6.6.2 Aktivní bezpečnost 

Mezi aktivní bezpečnost patří prvky, které aktivně zabraňují nehodě, tedy pomáhají 
jí předejít. Jmenovitě například účinné brzdy, dobrý výhled z vozidla nebo různé 
bezpečnostní asistenty. U tohoto návrhu to je především dobrý výhled z vozidla, osvětlení, 
a do toho spadá i dobrá viditelnost vozidla ostatními účastníky silničního provozu, díky 
správnému umístění osvětlení. 

6.6.3 Bezpečnost při manipulaci 

Vzhledem k tomu, že u tohoto návrhu se počítá s tím, že majitel bude manipulovat s určitými 
díly. To znamená, že musí být zohledněna základní bezpečnost při práci s těmito díly. Jedná 
se hlavně o panely střechy, kterou lze odmontovat, dále například zavazadlový prostor 
a panely karoserie, které je nutné sundat pro servisování některých komponent. Tyto části 
karoserie nesmí mít příliš ostré hrany, dále nesmí být příliš těžké a jakákoliv manipulace 
s nimi musí být bezpečná. 

 



 

103 

6.6.4 Hygiena 

Hygiena se v podstatě zcela vztahuje k interiéru vozidla. Ten je uzpůsoben například 
i deštivému počasí, to znamená, že potahy sedadel jsou z odolné tkaniny a veškeré 
elektronické příslušenství splňuje certifikaci IP64. Exteriér vozidla je díky použití lesklých 
a hladkých materiálů snadno omyvatelný. V poslední řadě lze podotknout, že kliky 
k otevírání střešních panelů a bočních oken jsou umístěny daleko od míst exponovaných 
blátu a dalším nečistotám, takže zůstávají čisté. Samotné panely karoserie jsou ošetřeny 
povrchovou úpravou, která napomáhá snadnému čištění a údržbě. 

6.6.5 Udržitelnost 

Automobil nepatří mezi spotřební zboží, proto je nutné, aby spolehlivě fungoval po celou 
dobu své životnosti, ta činí obvykle minimálně 10 let nebo 200 000 ujetých kilometrů. 
Uživatelé této kategorie vozidel jsou sice zpravidla velmi technicky zdatní a často 
si případnou poruchu vozu opraví svépomocí. To ale v žádném případě nedává prostor 
k opomenutí celkové spolehlivosti tohoto vozu. 

K dlouhé životnosti vozu je potřeba provádět náležitou údržbu jako je kontrola stavu 
provozních kapalin, akumulátoru a dále dodržování předepsaných servisních intervalů, 
a s tím se pojí i případná výměna opotřebených součástí. To se zprvu může jevit jako 
problém, protože společnost Sigma Motor nemá v podstatě žádné servisní zastoupení. Velká 
část komponent je ale převzata z jiných automobilů, takže ve výsledku není servis 
překážkou. 

Udržitelnost karoserie 

U tohoto návrhu jsou na karoserii použity výhradně odolné a udržitelné materiály, 
které by měly bez větších problému vydržet celou životnost vozidla, tedy daleko více 
než deset let. Jedná se převážně o kompozitní materiály, které navíc nepodléhají korozi, 
takže panely karoserie nepotřebují žádné dodatečné ochranné vrstvy proti rezivění. Zároveň 
veškeré kovové komponenty, které jsou součástí rámu a karoserie, jsou ošetřeny buď lakem 
s antikorozním základem nebo eloxováním v případě hliníku. 

Největším omezením z hlediska životnosti panelů karoserie bude vrchní bezbarvý lak, který 
je vystaven kombinaci slunečního záření, mechanického abrazivního poškozování a často 
i agresivním složkám ptačího trusu. Tyto faktory mohou způsobit odlupování tohoto laku. 
Do určité míry se tomu dá zabránit pravidelným mytím za použití vhodných prostředků 
(autokosmetika, vosk s UV ochranou). Nebo poté i aplikací dodatečné ochranné fólie. 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Barevné řešení 

Barevné provedení je důležitou součástí každé automobilové karoserie. Společně 
s tvarováním dodává vozu určitý charakter. 

7.1.1 Individualizace 

Tento vůz bude vždy vyroben na zakázku zákazníkovi. Nikdy se nebude jednat o skladovou 
výrobu, jak je tomu u normálních automobilek, tedy výrobu, kdy se automobil nejprve 
vyrobí a následně přemístí například do showroomu, kde si ho může oslovený zákazník 
koupit. 

Právě díky tomuto způsobu výroby je možné do velké míry přizpůsobit každé vozidlo 
na přání zákazníka. Návrh využívá v podstatě kombinaci až čtyř různých barev. Dvě barvy 
jsou hlavní a obvykle kontrastní vůči sobě. Jedná se o barvu aplikovanou na boční panely, 
zadní panel za kufrem a kapotu vozidla. Druhá z těchto barev se vyskytuje na panelech, které 
zakrývají kokpit, tedy vnitřní boční panely a střecha vozu. Kontrastní provedení těchto dvou 
barev podtrhuje účelné tvarování tohoto automobilu. O další ze čtyř použitých barev se nedá 
zcela říct, že se jedná o barvu. Jelikož jde o uhlíkovou tkaninu, na kterou je nanesen bezbarvý 
lak. Popřípadě, při zvolení sklolaminátu místo uhlíkových vláken jako materiálu karoserie, 
lze díl také nalakovat do doporučené černé barvy. Poslední z použitých barev je barva 
samotného trubkového rámu karoserie. Ten bude obvykle v komaxitové úpravě tak, 
aby nepůsobil příliš rušivým dojmem, ale samozřejmě pokud si bude zákazník přát vyvedení 
v jiném odstínu, například v kontrastní barvě pro vyzdvihnutí konstrukce, a tím pádem 
i jakési strohosti tohoto vozu, tak to zcela jistě bude umožněno. 

 

obr. 7-1 Ukázka možností individuálního barevného provedení 
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7.1.2 Propagační barvy 

Barevné řešení vozu, je tedy podřízeno přáním zákazníka. Ale z důvodu propagačních účelů 
je nutno zvolit i atraktivní barvy, které by se nacházely například na vystavovaných vozech 
pro propagaci firmy nebo na dalších propagačních materiálech, jako jsou letáky, brožury, 
plakáty, vizualizace na webových stránkách atp. Tyto barvy musí být, pokud možno, 
co nejvíce atraktivní a zároveň oslovit co nejvíce potenciálních zákazníků. Dále by měly 
korespondovat s posláním vozu, protože různé kategorie vozidel mají své škály 
tzv. vhodných barevných provedení. Například elegantní limuzína se obvykle nebude 
nabízet v křiklavě zelené, a naopak sportovní vůz potkáte málokdy v nenápadném šedém 
odstínu. 

 

 

 

obr. 7-2 Podíl barev automobilových laků prodaných automobilů ve světě za rok 2018 [48] 
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obr. 7-3 Aktuální barevné řešení stávajícího vozu [4] 

Aktuální barva původního vozidla Sigma TN je výrazná světle modrá, téměř tyrkysová. 
Pro nový model Sigma Rascal jsou doporučeny tyto barvy: 

- Rudá (metalická barva) – rudá je barvou symbolizující vzrušení, vášeň a energii. 
Z tohoto důvodu se k tomuto vozidlu svou filozofií hodí nejvíce. 

- Šedá (saténová barva) – šedá je sice nenápadná barva, ale díky saténové úpravě, 
tedy polomatnému vrchnímu bezbarvému laku, působí tato barva velmi zajímavě 
a originálně. 

- Karmínová (pastelová barva) – tlumenější a tmavší odstín červené barvy působí 
solidním dojmem, zároveň stále podtrhuje agresivní charakter vozu. Také dává dobře 
vyniknout liniím vozu. 

- Modrá (pastelová barva) – modrá barva má velké zastoupení na trhu s osobními 
vozy, proto by neměla v nabídce chybět. Zde je vybrán její tmavší odstín, který 
působí stále originálněji než její sytější a světlejší odstín. 

- Bílá (perleťová barva) – bílá je barva svobody, která se do určité míry také pojí 
s tímto druhem vozů. Zároveň se jedná o základ, který by neměl chybět v nabídce, 
a to i vzhledem k její nesporné popularitě. 

- Černá (perleťová barva) – černá je v jakémkoliv provedení velmi elegantní, zvláště 
pak v perleti. Ja navíc nadčasová a v automobilovém průmyslu hojně zastoupena. 
Aby nepůsobila příliš konzervativně, lze ji u tohoto vozu ozvláštnit například 
decentními zlatými doplňky. 
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obr. 7-4 Ukázka barevných variant – Karmínová 

 

obr. 7-5 Ukázka barevných variant – Modrá 

 

obr. 7-6 Ukázka barevných variant – Saténová šedá 
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7.2 Grafické řešení 

7.2.1 Logo společnosti 

Společnost je nazvána jednoduše řeckým písmenem „Sigma“ a z tohoto vychází i samotné 
logo firmy tedy znak „Σ“ prezentující toto řecké písmeno. Výběr tohoto názvu má i hlubší 
význam, jelikož při otočení tohoto znaku vznikne velké písmeno M, což je iniciála 
zakladatele společnosti Ing. Martina Straky. Tato práce je určena právě pro tuto firmu, takže 
návrh ponese toto logo. 

 

obr. 7-7 Logo společnosti Sigma [4] 

7.2.2 Název modelu 

Název původního modelu je jednoduše TN, což je nic nevypovídající pro zákazníky. Proto 
je vhodné název pozměnit. Název samotného modelu by měl působit patřičně. To znamená, 
že při zohlednění zacílení tohoto vozu, by měl reprezentovat něco, co vyvolává v člověku 
adrenalin a pocity spojené s rychlostí a dravostí. Nejlépe aby měl název i svůj vlastní příběh.  

Tento vůz je ve své podstatě určen pro požitek z jízdy a jeho jízdní vlastnosti by se dalo 
nazvat jako hravé a zábavné. Zároveň disponuje agresivním a dynamickým tvarováním. 
Proto byl zvolen název RASCAL /ˈrɑːsk(ə)l/, který v překladu z angličtiny znamená 
„rošťák“. Tento název vypovídá o charakteru vozu a zároveň je i v originálním znění zvučný. 
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7.2.3 Logotyp 

Logotyp vychází ze samotného loga společnosti. Využívá ostrých hran, ale i oblých tvarů, 
stejně jako je tomu u designu karoserie tohoto vozu. V zásadě se jedná o jednoduchou 
stylizaci názvu modelu RASCAL bez žádných nadbytečných zkrášlujících prvků. Logotyp 
je tvořen pouze čtvrtkruhy a rovnými linkami, a pro modernější dojem a pocit větší vážnosti 
je zde aplikován poměrně velký rozpal mezi písmeny. 

 

 

obr. 7-8 Logotyp modelu 

 

obr. 7-9 Konstrukce logotypu 

Umístění 

Logotyp s názvem modelu je umístěn v podobě nálepky na horní části karoserie vzadu. 
Na žádném dalším místě exteriéru vozidla se tento nápis již nenachází. 

 

obr. 7-10 Ukázka umístění logotypu na vozidle 
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7.2.4 Vizuální identita 

 

obr. 7-11 Aplikace logotypu na manuálu k vozidlu 

 

obr. 7-12 Doporučený font pro tiskoviny 
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8 DISKUZE 

8.1 Psychologická funkce 

Psychologický aspekt je u těchto vozů velmi důležitý, jelikož v oblasti automobilového 
průmyslu je kategorie sportovních, supersportovních vozů, respektive i vozů 
pro volnočasové ježdění, velmi emotivní záležitost. A zákazníci si málokdy vybírají tyto 
vozy na základě pouhých technických parametrů nebo ceny. 

Tento návrh do velké míry cílí na emoce uživatele. A to především ve dvou oblastech. První 
oblastí je samotný pocit z jízdy, kterému napomáhají skvěle vyladěné jízdní vlastnosti vozu. 
To je ale zásluha výhradně firmy Sigma Motor s.r.o., která navrhla základ tohoto vozu. 
Druhou oblastí je samotný vzhled vozu, kde karoserie neslouží pouze jako krytování 
funkčních částí, ale hlavně i jako vizuální identita vozidla. S mírnou nadsázkou se dá tento 
vůz považovat jako umění na kolech a je nesmírně důležité, aby se svému majiteli líbil, 
a nejen jemu, ale i okolí. Toho je dosaženo dramatickým vzhledem s výraznými odlehčeními 
a výřezy, nebo například i odhalenou zadní částí. 

Další psychologickou funkcí je i pocit bezpečí, kterého je společně s bezpečností jako 
takovou dosaženo pomocí pevného ochranného rámu a použití vícebodových 
bezpečnostních pásů. 

  

 

obr. 8-1 Finální vizualizace vozidla v prostředí 
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8.2 Ekonomická funkce 

Odhadovaná cena tohoto vozu činí 1 500 000 Kč, což je v této kategorii vozů stále poměrně 
příznivá hodnota. Oproti původní ceně 1 121 000 Kč se tedy jedná o nárůst 379 000 Kč, 
zapříčiněný zejména investici do forem sloužících k výrobě karoserie a také z důvodu ceny 
bezpečnostního čelního skla, které bude vyrobeno na zakázku. 

Jedním z faktorů porovnání výhodnosti může být v této oblasti, kde záleží převážně 
na dynamických vlastnostech vozidla, například poměr pořizovací ceny k výkonu vozidla. 
Tedy kolik stojí u daného vozu 1 kW výkonu. 

 

 

obr. 8-2 Graf pořizovací ceny v závislosti na výkonu vozu 

Jak lze vyčíst z grafu výše, tak se jedná vzhledem k danému poměru stále o výhodnou koupi. 
Každopádně málo zákazníků se bude při koupi řídit striktně tímto poměrem, a ve výsledku i 
drahý, vůz jako je například KTM X-Bow, si své zákazníky najde, právě proto, že zákazníci 
si tyto vozidla kupují zejména podle osobních preferencí a vzhledu. To znamená, že tento 
graf je ve výsledku spíše orientační, ale je vhodné vědět, že je cena stanovena přiměřeně. 

V porovnání s celým automobilovým trhem je tento vůz stále poměrně drahý, ale zákazníci 
si v této kategorii obvykle rádi připlatí za neměřitelné hodnoty, jako je například exkluzivita 
a možnost se odlišit, nebo i charakteristické zábavné jízdní vlastnosti. 

Rozhodujícím faktorem při odůvodnění vyšší ceny během výběru tohoto vozu může být 
pro potenciálního zákazníka i praktičnost, která je zde zcela jistě nepřehlédnutelným 
bonusem. 

0 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
6 000 Kč
8 000 Kč

10 000 Kč
12 000 Kč
14 000 Kč
16 000 Kč
18 000 Kč
20 000 Kč

Ce
na

 za
 1

 K
W

Cena za 1 kW výkonu u analyzovaných vozidel



 

113 

8.3 Sociální funkce 

V dnešní společnosti, která klade velký důraz na ekologii nově vyráběných produktů nejsou 
sportovní a supersportovní vozy příliš vítány. Především kvůli tomu, že jejich rozměrné 
a výkonné motory vypouští do ovzduší mnohem více škodlivých látek než obyčejné moderní 
automobily s malými a úspornými pohonnými jednotkami. 

Tento návrh ale využívá relativně malou, velmi úspornou a efektivní pohonnou jednotku 
z prakticky konvenčního automobilu francouzského koncernu PSA. Tato jednotka splňuje 
nejnovější emisní limitní normu EURO 6 (a to i v její přísnější verzi EURO 6d). Navíc díky 
velmi nízké pohotovostní hmotnosti tento vůz stále dosahuje stejných dynamických 
vlastností jako výše zmiňované sportovní a supersportovní vozy. 

Dále na společnost působí i vzhled tohoto vozu, kde jeho odlišnost od konvenčních 
automobilů vzbuzuje u okolí patřičný zájem, čehož chtějí majitelé někdy dosáhnout. 
Nakonec i relativně vysoká cena v porovnání s obyčejnými osobními automobily zvyšuje 
exkluzivitu tohoto vozu. 

Posledním bodem je i důsledek zlepšené praktičnosti tohoto návrhu, tedy možnost jízdy 
i během horšího počasí, nebo i možnost přepravy zavazadel. To způsobuje širší pole 
působnosti vozu a zlepšuje jízdní komfort. 
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9 ZÁVĚR 

Víkendové sportovní automobily nejsou samy o sobě nijak nutné pro každodenní život. 
Dokonce na rozdíl od obvyklých automobilů by se dalo říct, že jsou zcela postradatelné. 
Přece jen se najdou lidé, kteří si tyto vozy s radostí pořídí. 

Potřebnost těchto vozů se dá zvýšit jejich využitelností. To se dá konkrétně u víkendových 
sportovních automobilů zajistit například ochranou proti dešti nebo zavazadlovým 
prostorem o rozumné velikosti.  

Tato přidaná hodnota je právě součástí návrhu této práce. Toto je obecný přínos, který 
nemusí být až tak markantní pro odvětví automobilového průmyslu, ale konkrétní přínos 
pro samotnou automobilku je podstatně větší. Společnost Sigma disponuje totiž výborným 
konstrukčním řešením, ale pouze základním designem. Tato práce jim tedy může 
v budoucnosti markantně navýšit prodeje a zároveň zlepšit povědomí o této společnosti. 

Návrh nové karoserie splňuje požadavky na uzavřenou closed-wheel koncepci 
s demontovatelnou střechou a dynamickým moderním tvarováním. Zároveň byla brána 
v úvahu samotná výroba a celková realizovatelnost za použití technologických zdrojů 
přístupných společnosti Sigma Motor s.r.o. Dále by měla být splněna i funkčnost tohoto 
řešení, jelikož samotné vozidlo Sigma TN, ze kterého tato práce vychází, již v praxi funguje 
a pro účely této práce byly některé prvky pouze pozměněny. Panely karoserie a její 
komponenty jsou kompatibilní se současným rámem vozidla Sigma a nikde nevznikají žádné 
kolize nebo funkční omezení. Otvory pro přívod nebo odvod vzduchu k funkčním součástem 
byly taktéž zachovány, a některé dokonce zvětšeny a přepracovány, na základě požadavků 
společnosti. Pozice klíčových prvků nutných pro splnění legislativních podmínek pro provoz 
na pozemních komunikacích byly převážně zachovány, a pokud byly výrazně pozměněny, 
tak stále splňují nutné podmínky pro legální provozování na silnici. Pouze hlavní světlomety 
byly navrženy za koncepčním účelem této práce a nejsou potřebně homologovány. Všechny 
cíle práce tedy byly dosaženy. 

Mezi problémy patřící nad rámec této práce mohou být považovány komplexní simulace 
obtékání vzduchu kolem nové karoserie, během kterých by mohla být finální podoba vozu 
ještě částečně změněná za účelem lepších aerodynamických vlastností. Dále by bylo v blízké 
budoucnosti vhodné zvážit i úpravu rámu z důvodu lepšího přizpůsobení navrženému 
systému odnímatelné střechy, během toho by se mohla přepracovat i nástupní hrana tvořená 
vysokým rámem omezující pohodlné nastupování do vozu. Vzhledem k ještě lepší 
využitelnosti vozu (například během chladných dnů), stojí za zmínku i zvážení topení 
a systému ventilace. 
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

25CrMo4   chrommolybden (druh oceli) 

DOHC    Double Over Head Camshaft (druh ventilového rozvodu) 

LED     Light Emitting Diode (světlo vyzařující dioda) 

PSA    Peugeot Société Anonyme (automobilový koncern ) 

RON    Research Octane Number (způsob měření oktanového čísla) 

SPZ    Státní Poznávací Značka 

VW    Volkswagen (automobilka/koncern) 

Kg    kilogram 

k    metrická koňská síla (745,6999 W) 

W    watt 

$    americký dolar 

€    euro 

£    britská libra 

Kč    Koruna česká 

Nm    Newton metr 

ot/min    otáčky za minutu 

s.r.o.    společnost s ručením omezeným 

st.    převodový stupeň 

°    stupeň 

%    procento 

∑    sigma 

@    při 

“    palec (jednotka délky) 
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