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AbstrAkt
Tato diplomová práce na téma Design golfového elektromobilu přinesla nový pohled 
na jeho řešení, inovaci a zlepšení užití, při zachování důležitých funkcí. Autor po dů-
kladné analýze všech aspektů hry, vhodných technických vymožeností dnešní doby 
a funkcí, jež by mohly přispět k novému návrhu, přišel s variantními koncepty vlastní-
ho řešení. Ze tří variant byla zvolena varianta finální, jež splnila předem stanovené cíle 
diplomové práce. Originální a jedinečný design golfového elektromobilu je zpracován 
ve 3D softwaru a předložen ve formě vizualizací.

Klíčová slova
Golf, golfový elektromobil, golfový vozík, design, transportní design

AbstrAct
This diploma thesis concerning Design of the Golf Cart brought new vision of design 
solution, inovation and usage improvment without unnecessary compromise. Author, 
after deep analysis of all aspects of the game, current technical opportunities and other 
functions that might increase the value of the vehicle, came up with variants of own 
design solution. From three of them author picked one which suit to initial goals the 
most and designed it further. Original and unique design of final golf cart concept is 
presented in 3D visualizations.   

Keywords
Golf, golf cart, golf electromobile, design, transport design
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úvod

Golf je světově populární outdoorový sport. Mnoho lidí ho stále považuje za hru pro 
movitější, avšak statistiky ukazují, že se v posledních letech dostává do obliby široké 
veřejnosti. Specifický styl hry, oblékání, chování na hřišti a vzhled produktů kolem je 
stále poměrně konzervativní, přesto elegantní a nadčasový. Golfové vozíky již dnes 
tvoří nedílnou součást hráčského vybavení. Jejich obliba stále roste a s tím i poptávka 
po nich. Jen v Americe se prodá až statisíce kusů golfových vozíků ročně. Jako pro-
dukt mají velký tržní potenciál, což je hlavní důvod, proč má smysl navrhovat a vyna-
kládat finance na jejich vývoj. Přestože jde o velice žádaný produkt, neprojevila se tato 
skutečnost na současné kvalitě zpracování a řešení. 

Cílem diplomové práce je na základě rešerše dostupných zdrojů navrhnout vlastní ře-
šení golfového vozíku. Struktura textu je rozdělena do deseti kapitol, z nichž první tři 
tvoří část analytickou. V ní je provedena analýza historického vývoje a rozbor součas-
ných podob vozíků, jak z hlediska technického, tak designérského. Dále se práce za-
měřuje na technické inovace, které by měly přispět k vlastnímu návrhu. Po analytické 
části následuje návrh vlastních varinant řešení, z kterých je nakonec vybrána varianta 
finální. Výsledkem by měl být zcela nový koncept vozidla s osobitým a orginálním 
řešením. Koncept by měl přinést zjednodušení užití vozidla a pozvednout jeho funkční 
a vizuální hodnotu, což by se mělo odrazit na jeho vzhledu. Při návrhu nelze opome-
nout ani celkovou etiku golfu. 

Úvod
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1 vývojová analýza 

V první kapitole je stručně popsána historie golfu a následně vývoj prostředků pro 
převoz golfových holí a vozidel pro hráče. 

1.1 historie golfu 
Golf je sportem, o jehož původu se dodnes vedou spory. Zmínky o hrách, které byly 
podobné dnešnímu golfu, lze najít již v době antiky. Ve starověkém Římě se jedná 
o hru zvanou panganica. Různé odkazy mohou být dohledány i ve starověkém Egyptě 
nebo Číně. V Holandsku, popřípadě Belgii se dochovala zmínka ze 14. století o hře 
s názvem kolven (chole). 

Většina historiků se však shodne, že se golf vyvinul v 15. století ve Skotsku v Krá-
lovství zvaném Kingdom of Five. Hráči se trefovali do oblázků pomocí primitivních 
holí a hráli na hřištích z písečných dun podél pobřeží a na přírodních pastvinách, kde 
se o úpravu rozlehlých travnatých plání starali ovce a králíci. Byla tedy zaznamenána 
řada sportů, kde se objevovala hůl či hokejka a míček, ale chyběla jim jedna věc pro 
golf unikátní, a to je důlek. 

O popularitě tohoto sportu během poloviny 15. století svědčí zákaz vydaný skotským 
králem Jamesem II, jelikož se lidé věnovali více golfu než lukostřelbě, která byla an-
glickou základní válečnou taktikou. Skotská Královna Marie představila tuto jedi-
nečnou hru za kanálem La Manche během svých studií ve Francii. Dokonce termín 
„Caddie“ * je odvozen z francouzského slova cadet, čili jména pro královského po-

mocníka z Francouzské armády. 
Gentlemen Golfers of Leith (Golfoví Džentlmeni z Leithu) se v roce 1744 stal prvním 
klubem v historii tohoto sportu a byl stvořen pro propagaci každoročního klání se 
stříbrnou golfovou holí jako hlavní cenou. Duncan Forbes pro tuto příležitost sesta-
vil první pravidla na hřišti. Tzv. „hra na rány“ byla představena v roce 1759 a o 5 let 
později bylo vytvořeno první hřiště s 18 jamkami, které se později stalo standardem. 

1.1

1

* Člověk, který nosí hráči bag s holemi a vybavením. Caddieho prací je také morální podpora a hluboká 
znalost golfu tak, aby mohl během hry radit a pomáhat s výběrem holí.

obr. 1-1, Dobové hole a peřový míček[1] 
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Hráči té doby samozřejmě používali výbavu adekvátní tehdejším možnostem výro-
by. Hlavy holí byly vyrobené z bukového dřeva nebo z jiných, především ovocných 
stromů (např. jabloň). Některé hlavy se dělaly z kovaného železa. Rukojeti holí byly 
převážně z lískového či jasanového dřeva. Míčky byly vyrobeny ze stlačeného peří 
obaleného koňskou kůží.[1]

Průmyslová revoluce podpořila rozvoj golfu a jeho šíření. Jakmile se začaly průmyslo-
vě vyrábět kovové hlavy, rukojeti a kaučukové guttapercha míčky, stal se golf dostup-
nou záležitostí i pro střední třídu.   

Golf se nevyvíjel pouze na území Spojeného Království, ale paralelně také v Indii 
a USA. Prvním mezinárodním golfovým turnajem se stalo Amatérské Golfové Mis-
trovství Indie a Dálného východu v roce 1893. O rok později byla založena Golfová 
Asociace Spojených Státu a Mexika (USGA). Kromě toho vznikl nový herní systém 
„handicapu“.

Golf se dostal do globálního měřítka, když se v roce 1900 uznal jako olympijská dis-
ciplína. S příchodem 20. století přišly i nové technologické a technické inovace. Jeden 
z příkladů byl nový Haskell míček s jednolitým gumovým jádrem, který zaručoval až 
o 20 yardů delší dolet míčku. Nové drážkované železné hole byly představeny o dva 
roky později. Od roku 1905 pak měli hráči možnost hrát s důlkovaným míčkem, který 
vynalezl William Taylor Arthur Knight. Následně byly představeny i první ocelové ru-
kojeti holí v roce 1910. Během desetiletí dokázali hráči golfu vystřelit míček mnohem 
dál a precizněji než kdykoliv předtím, a to s relativně levnou a díky masové produkci 
dostupnou výbavou. Profesionální golfová asociace The Professional Golfers Associ-
ation (PGA) vznikla v roce 1916 ve Spojených státech amerických. 

Zatímco předválečná doba přála ženskému golfu, v roce 1960 se v USA situace obráti-
la a ženám byl přístup na hřiště omezen. V roce 1961 přišla PGA také s omezením pro 
černochy. Pravděpodobně až mimořádné vítězství Tigera Woodse v roce 1997 na US 
Master konečně změnilo postoj k této záležitosti.

Nejslavnějším golfovým odpalem se s jistotou stal odpal Alana Shepharda na Měsíci 
roku 1971, sledovaný miliony diváků na celém světě. Hůl, kterou použil při odpalu je 
stále k vidění v muzeu USGA.

1.2  historie golfových dopravních prostředků
Ke správnému pochopení funkce golfových elektromobilů a vozů na plyn, je potřeba 
postupně analyzovat veškeré náčiní a vynálezy, které se více či méně ujaly nebo jinak 
zapsaly do historie potřeb pro usnadnění pohybu na hřišti. 

1.2.1 ruční vozíky na bagy
První Bag Boy ruční golfový vozík navrhnul a zkonstruoval Bruce Williamson z Port-
landu ve státě Oregon roku 1945. Vozík vytvořil ze dvou koleček s plochými pneu-
matikami ze zahradní sekačky připevněnými na rozkládací konstrukci s pružinovým 
tlumením.
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Bruce Williamson a jeho partner pokračovali ve vývoji a v roce 1946 založili firmu 
s názvem Jarman-Williamson Company a začali vyrábět ruční vozíky z hliníkových 
trubek. Pro zabezpečení delší trvanlivosti produktu a zamezení jeho drahých oprav 
byla vymyšlená lehce šroubovatelná konstrukce, kde se všechny části daly lehce sklá-
dat, a tak bylo jednoduché vyměnit jakoukoliv poškozenou část. V roce 1947 se na 
skládací rám připevnila kola s oválným zakřivením pneumatik bez duší. 

V roce 2002 the Bag Boy Company vyvinula první prototyp vozíku na tlačení. Rozdíl 
tedy byl v jiném pohybu s bagem po trávníku, kdy byl vozík tlačen před hráčem, což 
přineslo nové zjednodušení a komfort. Tyto nové golfové vozíky se ujaly jak u hráčské 
společnosti, tak na trhu. [2]

1.2.2 “Pull-u” golf cart
Williama Ganskoppa z Polk County napadlo vyrobit motorizovaný golfový vozík, 
když měl problém najít si svého caddieho. Ve společnosti s Carlem Edneyem, majite-
lem garáží z Polk County, zkonstruovali první tzv. Pull-U v roce 1970. Pull-U vozík 
byl určen lidem, kteří si chtěli ušetřit námahu s přenášením golf bagů, ale přesto se 
hýbat. Byl poháněn frakčním plynovým motorem, který bylo možné individuálně při-
způsobit uživateli na vyhovující rychlost. Později byl Pull-U přetvořena na Kangaroo 
Motorcaddie, jenž je stále vyráběn ve městě Polk Country. Pull-U je jakýmsi mezi-
článkem, či lépe řečeno kompromisem mezi vozíky s osobním pohonem a motorový-
mi vozidly. [3]

1.2.3 historie golfových motorových vozidel
Přestože se motorové vozíky do veřejného využití dostaly až kolem 50. let 20. století, 
vyvíjely se už od roku 1935, kdy byl stvořen první prototyp. Lyman Beecher, elektro 
inženýr z Clearwater, udělal zlepšovák podobný rikše s dvěma koly a sedadlem. Pro 
pohyb bylo potřeba dvou pomocníků, aby vozidlo tlačili. O pět let později Beecher 
inovoval svůj design stvořením 4 kolového vozidla, které již bylo poháněno elektro-

obr. 1-2, Historický Pull-U [3]

1.2.2

1.2.3
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motorem. Nicméně potřeboval 6 autobaterií k jeho provozu, aby vydrželo objet 18 
jamkové hřiště.

Masová produkce golfových vozíků začala po 2. světové válce, přestože první modely 
nebyly moc spolehlivé. Častokrát docházelo k selhání baterií, a když ne, tak musely 
být nabíjeny každých 9 jamek. Merle Williams z Long Beach z Kalifornie byl v tomto 
období jedním z největších inovátorů. Využíval znalostí, které získal vývojem elektro-
mobilů během války, kdy byl vládou regulován příděl plynu. Po 2. světové válce si te-
xaský těžař R. J. Jackson zažádal a obhájil první patent na vozíky v historii Spojených 
států. Jacson zkonstruoval tříkolový vozík poháněný plynem tak, aby těžce nemocní 
nebo staří lidé mohli pokračovat v hraní této hry. Avšak protože byly vozíky velmi 
hlučné a produkovaly značné množství kouře, mnoho hřišť vozíky zakázalo. Započala 
však éra, kdy si mohli lidé poprvé pořídit motorizované vozidlo. Teprve v roce 1951 
firma Wonch Battery Company z Okemos vynalezla baterie, které udržely auto v pro-
vozu celých 18 až 27 jamek na jedno jediné nabití. 

Jen  pro orientaci, v 80. letech mohly vozíky už 5krát objet 18 jamkové hřiště bez me-
zinabití. V dnešní době už golfové vozíky dokáží projet více než sedm 18 jamkových 
cyklů na jedno nabití. Vozíky na plyn mají přibližně 17-20 l nádrž, která se plní jednou 
za týden.  

V 50. letech se tedy začaly vozíky objevovat na veřejných hřištích, ale ne každý si je 
mohl dovolit pronajmout. Také na mnoha hřištích bylo potřeba mít povolení od lékaře. 
To se však záhy změnilo. Majitelé hřišť si uvědomili, že tyto motorové vozidla byly 
velmi dobrým a jednoduchým prostředkem pro výdělek. Ukázalo se, že není potřeba 
dalších pomocníků, ale více golfových vozíků. Dokazují to i tato čísla: v 50. letech 
jezdilo na hřištích přibližně 1000 golfových vozíků. V 60. letech nárůst počtu vozíků 
rapidně stoupl až na 120 000 a jen v Americe v dnešní době křižují golfová hřiště bez-
mála 2 miliony vozidel. Ve Spojených státech je vyprodukováno každým rokem kolem 

obr. 1-3, Tříkolový E-Z-Go z roku 1954[6]
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125 000 golfových vozíků.  V roce 1955 už byl dostupný na 40 % hřišť. Roku 1967 
toto číslo stouplo na enormních 92 %. 

Jednou z největších firem historie na výrobu golfových vozíku je firma E-Z-Go. Bratři 
Billy a Ben Dolanové ji založili roku 1945. Rhode Island sídlící v Textron ji odkoupili 
v roce 1961. Největší rival bratří Dolanů byla texaská firma Club Car. Ta měla ještě 
v polovině 70. let malý podíl na trhu. V této době také Billy Dolan a dalších sedm ma-
nažerů z firmy E-Z-Go rezignovali a koupili Club Car. 

Elektrické vozíky byly vždy favorizovány před vozíky poháněnými plynem. Na počát-
ku let šedesátých bylo elektricky poháněno 3krát více vozíků než s plynovým pohonem 
a v osmdesátých letech už to bylo 4krát tolik. Dnes je to 5krát víc. Plynem poháněné 
vozíky jsou využívány nejvíce tam, kde je kopcovitý terén. V současnosti dodávají 
většinu golfových vozíků na trh ve Spojených státech tři hlavní firmy. E-Z-Go, Club 
Car a Yamaha. Všechny sídlí v Georgii a E-Z-Go a Club Car jsou také situované ve 
městě Augusta, městem proslaveným golfovou sérií Masters. [4][5]

obr. 1-4,  ClubCar před rokem 1980[7]

obr. 1-5,  Yamaha z roku 1978[8]
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2 technicKá analýza

Golfové vozíky jsou na trhu již více jak šedesát let, přesto však stále zaostávají za 
technickými možnostmi dnešní doby. Při pohledu na 3 nejvýznamnější značky, pře-
vládá pocit nedotaženosti a zaostalosti, jak z hlediska technického, tak estetického. Je 
to možná zapříčiněno snahou udržet jednoduchost a nekomplikovanost vozidla. Dal-
ším důležitým faktorem bude cena. Zákazník, který golfový vozík kupuje, většinou 
není jeho koncový uživatel, ale zprostředkovatel či majitel vozového parku golfového 
hřiště. Navržené komponenty by proto měly odpovídat jak požadavkům koncového 
uživatele, tak i zákazníka. Proto se technická část zabývá analýzou současných golfo-
vých vozíků a dostupnou technikou (ekonomicky, technologicky), která by mohla být 
přínosem pro návrh nové koncepce. 

2.1 technická analýza současných golfových vozíků

2.1.1 základní rozměry
Rozměry golfového elektromobilu určeného pro dva lidi lze vidět na obrázku Obr. 2-1.

2.1.2 Konstrukce
Podvozek je tvořen žebříkovým rámem ze svařované trubkové oceli, která je povrcho-
vě upravená práškovým nástřikem. Ocel je pružná a odolná vůči nárazu. Světlá výška 
podvozku se pohybuje okolo 11 až 12 cm u diferenciálu. Na této konstrukci jsou při-
pevněny návěsy kol a karoserie. Dále jsou k podvozku připevněny obruče, které tvoří 
podpěry střechy.  Karoserie a střecha je plastová a vyrábí se vstřikováním termoplas-
tického elastomeru. Celá konstrukce včetně karoserie váží okolo 260 kg (bez baterií). 
Podvozek by měl vydržet přes 360 kg při plném naložení. Nárazníky vydrží náraz do 
8 km/h. Na ocelové konstrukci je namontovaná kapota z plechu a plastů.

obr. 2-1, Základní rozměry [19]

2.1

2.1.1

2.1.2
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2.1.3 Kola
Kola na vyráběných vozících jsou 18 palcová (45 cm) a 8.5 palců široká (21.5 cm). 
Pneumatiky jsou oblé s plochým vzorkem a dostatečně široké, aby nebyl poškozován 
travnatý povrch hřiště při jízdě a zatáčení.

2.1.4 Pohon 
Pro pohyb golfových vozíků se dnes využívá především 3fázových elektromotorů se 
střídavou indukcí a výkonem od 2.6 kW (Yamaha) až 3.5 kW (E-Z-GO). Na hřištích 
s rozmanitějším terénem a většími převýšeními se využívá také golfových vozíků po-
háněných plynovým motorem. Ty mají výhodu většího výkonu, a to až 8.5 kW (Yama-
ha) či 10 kW (E-Z-Go). Plynové motory jsou jednoválcové o objemu 400cc s nízkými 
emisemi. Kapacita nádrže je kolem 24 l. K mazání se využívá tlakového olejového 
systému. Vozíky dokážou vyvinout maximální rychlost na rovině okolo 25 km/h v jíz-
dě dopředu a při opačném směru jízdy 8-18 km/h, zde závisí na typu motoru. 

2.1.5 Baterie
O chod elektromotorů se stará 48 V akumulátor, jež obsahuje šest 8 V baterií s hlu-
bokými cykly s výdrží minimálně 70 min a rychlostí vybíjení 140 Ah. Baterie jsou 
umístěny pod sedadly a vyplňují většinu prostoru.

2.1.6 Brzdy
Pro brzdění vozíku je používána motorová brzda, která je řízená regulační jednotkou 
rychlosti, tzn., že pokud není stlačen plynový pedál, spustí se automaticky brzda zadních 
kol. Existuje několik druhů brzd kol: samoregulační bubnové brzdy (např. E-Z-Go), 
účinnější kotoučové brzdy nebo také vnitřní bezúdržbové brzdy na převodovce. Pouze 
některé vozíky využívají kombinaci systému u předních a zadních náprav. 

2.1.7 zavěšení kol
Odpružení kol vozíků zajišťují vinuté pružiny nebo listové odpružení. Někdy je použi-
ta kombinace obou typů. Listové pružení se pak dále dělí na příčné, podélné či šikmé. 
Tlumení je řešeno hydraulicky. 

obr. 2-2, Ocelový žebříkový rám [19]
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2.1.8 řízení 
Obsluha ovládá golfový vozík pomocí volantu, který vede až k ozubenému hřebenu 
mezi předními koly, jež se rozpohybuje pastorkem. Vnější poloměr otáčení je podle 
značky a typu vozíku 3-6 m. 
 
2.1.9 solární panely 
Jelikož je golfový vozík využíván především během slunečného počasí a na otevřeném 
prostranství, jeví se jako ideální dopravní prostředek pro využití solárních panelů. Fir-
ma Solar Green Company již dneska produkuje střechy se solárními panely a uvádí, 
že se nainstalováním solárních panelů na střechu ušetří minimálně 30 % na výdajích 
za elektřinu. Uvádí, že životnost baterií se prodlouží až dvojnásobně, jelikož jsou prů-
běžně napájeny a nejsou zatíženy hlubším vybíjením. Panely jsou schopné ušetřit až 
864 W za 10 h provozu. [9]

2.2 technické problémy a inovace

2.2.1 in-wheel motor
Jedná se o motor integrovaný do ráfku kola. Až po 100 letech od jeho vynálezu se IWM 
objevil v modelu Toyota Prius firmy Toyota. Tento systém pohonu elektrovozidel má 
obrovský potenciál a je jen otázkou času, kdy se stane součástí běžných dopravních 
prostředků. Systém řeší spoustu technických problémů a otevírá nové možnosti návrhu 
vozidel. Z článku [11], kde je tento typ motoru podrobně popsán a testován, vyply-
nulo, že zlepšuje brzdnou dráhu vozidla a vylepšuje funkce ABS (anti-lock braking 
system) a TCS (traction control system). Dalšími výdhodami IWM je účinnost, hluk 
a úspora prostoru. Díky tomu, že se pohon motoru nachází uvnitř disků kol, se vnitřní 
prostor zvětší o chybějící části klasického uspořádání. Tento prostor se dá využít např. 
na uskladnění baterií, čímž se značně sníží těžiště vozidla a zvýší tak jeho stabilita. 
Nevýhodou je, že se zvýší neodpružená hmota, a to až o 26 %. Avšak celková hmota 

obr. 2-3,  Solární panely na střeše vozíku [20]
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pohonné jednotky se zredukuje o 36 %. Tato nevýhoda je však u pomalu jedoucích 
golfových vozíků zanedbatelná. Firma Michelin a Siemens předvedla IWM, který měl 
dokonce integrovaný systém s otáčením kol. To znamená, že pokud se při návrhu gol-
fového elektromobilu použijí IWM motory na zadní kola s funkcí zatáčení, bude kro-
mě výše uvedených výhod zvýšena i manévrovatelnost vozíku a zmenší se poloměr 
zatáčení vozidla.

2.2.2 solární energie
Pánové M. Giannouli a P. Yianoulis se v článku [13] zabývají monokrystalickými kře-
míkovými solárními články, které jsou z hlediska ceny a výkonu nejlepší volbou pro 
aplikaci na vozidla. Velikost solárního panelu pro dostatečnou přeměnu slunečních pa-
prsku je kolem 1.2 m2 s nízkou účinností. Čím účinnější, tím menší je potřebná plocha.

2.2.3 Kola 
Další z inovací je patentovaná technologie bezosých kol. Patent [9] představje kolo 
složené ze statického ráfku a pohyblivého prstence s pneumatikou, uloženého na lo-
žiscích. Uvnitř ráfku lze vidět systém odpružení a tlumení, který se však dá různě 
modifikovat vzhledem k potřebám golfového vozíku. Tato varianta je však poněkud 
nákladnější a může se pro golfový vozík ukázat jako nevhodná. [15]

2.2.4 Baterie
Nejznámějším výrobcem na trhu aut s elektromotory je firma Toyota. Modely IQ jsou 
čistě elektrické verze. Pro tento typ vozidla byly vyrobeny speciální ploché baterie, 
které je možno zapustit do podlahy. Jejich kapacita je 44 Ah, výkon 12 kWh a napětí 
270 V.  Dobítí 80 % baterie trvá méně než 4 h. Baterie dokáží na jedno nabití pohánět 
vozidlo na vzdálenost 85 km. [14]

obr. 2-4,  Michelin Active wheel [21]
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2.2.5 systém brzdění
V článku [10] byly popsány problémy spojené se stabilitou či dokonce překlopením 
vozíků. Je potvrzeno, že nejlepším způsobem jak snížit riziko nehody či převrácení vo-
zidla je umístění brzd na všechny čtyři kola a ne jen na zadní, jak je tomu u nynějších 
golfových vozíků zvykem. 

obr. 2-5, Ploché podlahové baterie, Toyota IQ [14]

2.2.5
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obr. 3-1, E-Z-GO z roku 1954 [6]

3 designersKá analýza

V první části této analýzy je uveden vývoj designu 3 světových značek produkující 
golfové vozíky. Dále bude popsán design současných vozíků a funkce, které ovlivňují 
celkový tvar. Nakonec budou stručně představeny alternativní způsoby pohybu po hři-
šti a designové studie.

3.1 Představení vývoje designu jednotlivých značek

3.1.1 ez-g-o
Tříkolový vozík E-Z-GO classic z roku 1965 má střechu, která je charakteristická svou 
ocelovou obručí a zadními podpěrami, které při pohledu z boku připomínají písmeno 
X. Střecha dokáže být nesena pouze těmito zadními vzpěrami. Dřívější modely měly 
jednu podpěru vepředu, ale když se začala montovat čelní skla, musely se udělat pod-
pěry dvě. Design střechy je běžný již u dřívějších modelů Melax. Později tento základ-
ní vzhled nabízela i čtyřkolová verze.

V roce 1980 bylo provedeno několik základních změn. Především zadní podpěry stře-
chy byly změněny a střecha prodloužena. Držák s popruhy na bagy byl navržen tak, 
aby v zadní části pomáhal podpěrám střechy. Nejznatelnější pokrok je zaznamenán 
kolem roku 1990, kdy dochází k rozšíření podpěr čelního skla, a to, jak navazují na 
samotný vozík. Místo upevnění bylo změněno z vrchu přední kapoty na její boky. 
Podpory byly stále ocelové a natřené na černo. To, že byly upevněny dále od sebe, 
umožnilo větší prostor pro čelní sklo, přičemž rozměry střechy byly zachovány. 

Firma E-Z-Go v roce 1986 představila nové modely Spirit a Liberty. Na tyto modely 
se montovaly nové kapoty a nárazníky, které se používaly v automobilovém průmy-
slu, zakončené předními a zadními světly. Model Liberty měl čtyři sedadla, kde dva 
pasažéři seděli čelem a dva zády k jízdě. Model odlišovala dostatečně dlouhá střecha 
pro nadkrytí všech pasažérů. To zabezpečovalo vyšší komfort pro hráče za každého 
počasí. 

Model Medalist byl považován za průlomový z hlediska designu, jelikož měl robotic-
ky svařovaný rám a novou zaoblenou kapotáž v mnoha barevných variantách. Přední 

3.1

3.1.1
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světlomety byly zapuštěny pod kapotu. Na střeše se již objevují držáky pro lepší sta-
bilitu pasažérů během jízdy. Další změnou je odklon od separovaných sedaček, které 
jsou nahrazeny jednou matrací. Roku 1996 firma E-Z-Go změnila materiál pro výrobu 
kapotáže na kompozit termoplastu s konečným nástřikem laku. [6]

3.1.2 cluB car
Club Car navrhnul červený čtyřkolový model během roku 1975. Dřívější modely měly 
pouze část na sezení. Až později, jak je vidět na Obr. 3-3, se skládalo posezení z mat-
race pro dva a dvou samostatných opěradel na záda.V této době už se na vozidla mon-
tovaly závěsy proti dešti a skla proti větru.

Club Car po roce 1981 představil nový Club Car model DS. Je to v podstatě stejný 
design, jaký je k vidění dnes,až na drobné změny na přední kapotě včetně zapuštěných 
předních reflektorů. Na počátku nového tisíciletí Club car změnil střechu a také její 
vzpěry. Změny doznalo i polstrování sedaček a opěradel. DS měly hliníkové vzpěry, 
které byly práškově nastříkány na černo. Matrace sedadel se spojila v jeden podélný 

obr. 3-3, Club Car 1980 [7]

obr. 3-2, E-Z-GO 1960 [6]
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polštář, i když separovaný polštář zůstal jako možnost při výběru. K celkové renovaci 
vozíků došlo až v roce 2004 po představení modelu Precedent. Byla to první význam-
nější změna vzhledu od roku 1982, kdy byl představen model DS.[7]

3.1.3 yamaha
Model Yamaha G2 je význačný svým hranatým designem a lavicovým sedadlem pro 
dva lidi s dvěma samostatnými opěradly a velkým vnitřním prostorem. Yamaha G3 po-
tažmo G5 “Sun Classic” byly další modely Yamahy, jejihž design předčil svou dobu. 
Model měl pohodlná nastavovací sedadla, přední kufr a uzamykatelný úložný prostor 
na rukavice. Model měl střechu s integrovaným čelním sklem a chromové disky kol. 
Základní verze měla i přední, zadní a brzdná světla se směrovkami. Tento design na-
svědčoval tomu, že vozíky byly čím dál tím víc populárnější jako Neighborhood Elect-
ric Vehicle - tedy vozidla používaná ve městech. Model G5 oplýval mnohem větším 
vnitřním prostorem a klimatizací.[8]

3.2 Popis současných produktů 
Z Obr. 3-5, 3-6, a 3-7, které nám ukazují stěžejní modely 3 hlavních značek působících 
na trhu s golfovými vozíky, je patrné, že jsou značky téměř identické a design se za 
více než 50 let daleko neposunul. Odlišnost jednotlivých značek je minimální a více či 
méně všechny typické znaky jsou shrnuty v jednom modelu. 

3.2.1 Kapota
Barva laku je ve většině případů bílá a koresponduje s konzervativním stylem golfu 
a přístupem hráčů k němu. Avšak někdy firmy nabízejí i jiné barevné varianty, např. še-
dou či modrou. Přední část kapoty přechází v blatníky kol stejně tak jako v zadní části.

3.2.2 střecha a podpěry 
Profilované podpěry střechy začínají po bocích přední kapoty, poté podbíhají pod ce-
lou délkou střechy a jsou ukotveny za sedačkou pasažérů v zadní části. Na vzpěrách 
je nasazená plastová střecha v barvě kapoty. Podpěra také slouží pro případné integ-
rování čelního skla chránícího pasažéry před větrem a nepřízní počasí. Sklo je někdy 
možné napůl odklopit a otevřít.

obr. 3-4, Yamaha G3 Sun Classic vlevo a model G5 vpravo [8]
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3.2.3 ergonomie 
Většina vozíků na golf je dvousedadlová, avšak v nabídce některých značek lze objevit 
verze pro čtyři a více pasažérů (ty jsou však určeny pro jiný typ využití než je golf). 
Sedadla jsou tvořena pěnovým polštářem s vinylovým, koženým či koženkovým po-
tahem. Výška sedadel odpovídá pohodlnému vyššímu posedu. K bokům sedadel jsou 
připevněny opěrky pro ruce. Po odklopení sedačky se obsluha může dostat k bateriím. 
Díky tenkým profilům vzpěr střechy je výhled ze všech stran vozidla dostatečný. Bo-
hužel, volant je natolik vzdálený, že nelze ovládat vozík s opřenými zády a řidič musí 
být při jízdě nakloněn. Na volantu se nachází držák skórkarty a držák na tužky. Pod ob-
ručí volantu se většinou jako doplněk nachází spínače ukazatele směru. Nad místem, 
kde volant protíná palubovou desku, se nachází budíky a kontrolky pro stav baterií, 
ukazatel stavu rychlosti a tlačítko pro rozsvícení světlometů. Vedle ukazatelů se také 
nachází spínač na klíč, pomocí kterého se ovládá jízda vpřed i vzad. V palubní desce 
jsou zakomponovány držáky na nápoje, míčky a další malé přihrádky na golfové vyba-
vení a příslušenství (např. rukavice, kšiltovky apod.). Pravou nohou se ovládá plynový 
pedál a při jeho povolení se vozidlo automaticky samo zabrzdí. Někdy se vedle plyno-
vého pedálu nachází i brzda pro stání v kopci. Pro lepší stabilitu pasažérů během jízdy 
jsou určeny madla nad hlavami po obou stranách střechy golfového vozíku. 

3.2.4 úložný prostor a zavazadla 
Prostor vyhrazený pro převážení golfových bagů se nachází za sedadly v zadní části 
golfového vozíku. Během jízdy musí být bagy připoutány popruhy, aby nedošlo k je-
jich ztrátě. Popruhy jsou připevněny k obruči, která je zavěšená na vzpěrách střechy. 

3.2.5 světlomety, signalizační světla, sdělovače
Světla jsou považována za nadstandartní vybavení a jsou montována pouze za pří-
platek. K osvětlení je potřeba dvou bílých halogenových světlometů umístěných pod 
přední kapotou. Brzdová signalizační světla jsou umístěna v zadní části na blatnících 
kol. Světla slouží především pro dojezd k parkovišti, když hráč neodhadne dobu hraní 
a setmí se dřív, než opustí hřiště. Na palubní desce vedle klíčů od zapalování se nachá-
zí jedna kontrolka pro upozornění na prázdnou plynovou nádrž či stav baterie. 
 

obr. 3-5, E-Z-GO[23] obr. 3-6, Yamaha[24] obr. 3-7, Club car [25]
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3.2.6 Příslušenství
Podpěry střechy se někdy využívají k přichycení různých příslušenství, např. nádob 
na travní směsi pro zakrytí vyseknutého drnu po odpalu, který je hráč povinen po sobě 
opravit. Dále se připevňuje na jednu z podpěr či před volant chladnička pro 0.5 l až 
1 l láhve nápojů. Nevýhodou je, že do chladničky nelze vložit láhve o větší velikosti 
a není integrovaná. Mezi další užitečné příslušenství bezesporu patří ochrana proti po-
větrnostním podmínkám. Na golfový vozík jsou připevněny plátěné či igelitové závě-
sy nebo rolety, které se v případě nepřízně počasí zatáhnou a pomocí cvočků připevní 
ke karoserii. Pasažéři a bagy uvnitř vozidla jsou částečně nebo zcela kryti. Toto řešení  
je sice praktické, ale půsbí velice zastarale a hraničí až s nevkusem viz Obr. 3-8.

3.3 vozidla s netradičním designem
 
3.3.1 elektromobil garia 2+2
Tento golfový vozík je považován za jeden z nejmodernějších a možná i nejluxusněj-
ších vozíků na světě. Bohužel po bližším prozkoumání nemá model z hlediska inovací 
co nabídnout. Model vyniká především zpracováním a použitými materiály. Vozík se 
pohybuje na litých kolech, které se objevují zejména v automobilovém průmyslu. Ple-
chová kapotáž je precizní a zakrývá vše potřebné. Podpěry střechy jsou z kvalitního 
hliníku a jsou poměrně dynamicky tvarované, čímž vzbuzují pocit pohybu. V zadní 
části střecha lehce přesahuje, aby aspoň částečně kryla pasažéry jedoucí zády ke směru 
jízdy. Je zřejmé, že golfový vozík je určen pro 4 pasažéry, kteří sedí po dvojicích zády 
k sobě. Přední vzpěry slouží jako rám pro čelní sklo. Klasický volant vede k palubní 
desce z kvalitního plastu. V palubní desce nesmí chybět úložný prostor pro rukavice 
a držák na míčky a pití. Na volantu se také nachází tachometr a kontrolní diody. Pod-
laha elektromobilu je potažena protiskluzovou gumovou vrstvou. Ergonomicky tvaro-
vaný polštář na sezení je pro pasažéry jedoucí čelem rozdělen na dvě části a potažen 
kůží. Cestující jedoucí v zadní části vozidla sdílejí jeden polštář na sezení. Opěradla 
jsou také spojena a taktéž potažená kůží. Hnědé kožené čalounění příjemně korespon-
duje s černým lakem kapotáže a hliníkovými funkčními detaily vozidla a dodává tak 
vozidlu nádech luxusu. V přední masce jsou zapuštěny dva velké oválné světlomety. 

3.2.6

3.3

3.3.1

obr. 3-8, Ukázka ochrany proti dešti [22]
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Golfový vozík má nadstandardní výbavu v podobě stěračů, zpětného zrcátka a střešní-
ho okna. Garia je příkladem preciznosti, avšak postrádá nápad a od modelů z 50. let, 
jež vytvořily firmy Yamaha, Club Car a EZ-G-O se moc neliší.

3.3.2 imitace 
Velmi specifickým typem designu a především vzhledu golfových elektromobilů je 
imitace světových značek automobilů a jejich elektronické či plynem poháněné repli-
ky. Na trávnících tak lze vidět různé džípy, sportovní auta či dokonce limuzíny. Najde-
me zde různé pochromované části, např. lité kola či přední masky a další prvky, které 
upoutají pozornost. Jejich konstrukce je téměř shodná s tou, jakou mají klasické stroje 
tohoto zaměření, čímž z hlediska inovace nepřináší žádnou přidanou hodnotu a důvod 
jejich existence je čistě povrchní vizuální záležitost. 

obr. 3-9, Golfový elektromobil Garia 2+2 [26]

obr. 3-10, Imitace známé americké značky Hummer [27]
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3.4 designové studie
Tématu „design golfového vozíku“ se globálně věnuje překvapivě malé množství stu-
dií. Autor uvádí alespoň dvě z nich, které se snaží netradičně přístupovat k návrhu. 

3.4.1 the wio fuel cell golf cart
Dle obrázku (viz. Obr 3-11) je vidět, že byl vozík navržen velice organicky a dynamic-
ky. Výrazný tvar C je pojící linií celého konceptu od podvozku až  po střechu.  Uvnitř 
se nachází sedadla a ovládací panel s joystickem pro řízení. Autoři tohoto vozidla se 
zaměřili zejména na ekologickou stránku a ve své studii vyzdvihují systém získávání 
sluneční energie pomocí elektrovoltaických článků umístěných na střeše elektromobi-
lu. Z pohledu uživatele je radikální změna pouze v řízení a vzhledu vozidla.

3.4.2 the vision golf cart
Firma Mercedes-Benz v roce 2013 vytvořila vizi golfového vozidla budoucnosti. Pro-
jekt byl založen na volné soutěži automobilových a golfových fanoušků, která byla 
vypsána na začátku téhož roku. Na základě nejzajímavějších nápadů a návrhů pak in-
terní designové studio Mercedes-Benz vytvořilo koncept golfového elektromobilu. Na 
první pohled návrh působí velice futuristicky, dynamicky a atraktivně. Lze vidět vliv 
automobilového průmyslu se sportovními auty. Celý koncept je v podstatě vysněnou 
sportovní hračkou pro fanoušky, která však v praxi nemůže obstát, a proto zůstane nej-
spíš jen vizí. Autor považuje za zásadní chyby v nedostatečně vyřešených základních 
funkcích, a to zejména úložného prostoru pro převoz golfových bagů. Kvůli sportov-
nímu vzhledu došlo ke snížení vozidla tak, že by bylo velmi obtížné vysedávat a zase 
nástupovat dovnitř vozidla, což je během hry nesčetněkrát potřeba. Je zřejmé, že cesta 
atraktivního stylingu, který jde na úkor základních funkcí vozíku, je cestou nevhod-
nou. 
 

obr. 3-11, Golfový elektromobil WIO Fuel Cell golf cart[32]

3.4.1

3.4.2

3.4
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3.5 alternativy motorizovaného pohybu

3.5.1 Pohyb ve stoje
Zajímavou a neotřelou alternativou pohybu na hřišti je segway s golfovou úpravou 
(viz. Obr 3-11). Tento stroj se pohybuje na dvou kolech a řídí se změnou těžiště pasa-
žéra. Díky důmyslnému gyroskopickému zařízení je ovládání velmi bezpečné a jed-
noduché a jízda je velice plynulá a elegantní. Na jedné ze stran je umístěn stojan 
k připevnění golfového bagu s holemi. Nevýhodou je nedostatečný úložný prostor pro 
zbylé golfové doplňky a krátký dojezd na jedno nabití.

Dalším velmi zajímavým řešením jsou různé skútry (viz Obr. 3-14) podobné koloběž-
kám. Golfový bag je připevněn před uživatele, který stojí za řídítky. Výhodou jsou 
poměrně nízké náklady při pořízení a dobrá skladovatelnost. 

obr. 3-13, Golfový segway [28] obr. 3-14, Golfová čtyřkolka [31]

obr. 3-12, Golfový elektromobil Mercedes-Benz the Vision [33]
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3.5.2 Pohyb v sedě
Výrobků, které přišly na trh a příliš se neujaly, je mnoho, avšak stojí za zmínku. Na-
příklad tříkolka z obrázku Obr. 3-16 vypadá inovativně, avšak zde nebyl brán zřetel 
na ergonomii sezení. Výhled je omezen vyčnívajícími holemi z bagu, který je umístěn 
právě před očima uživatele. 

Jedním z nekonvenčních a zajímavých řešení je čtyřkolka z obrázku Obr. 3-14. Pa-
sažér sedí v klasické poloze a ovládá vozík pomocí jednoduchých řídítek. Tato velmi 
ekonomická varianta je postavená na ocelové konstrukci a poháněna elektromotorem. 
Samozřejmostí je držák na golfbag, který je umístěn za pasažérem, a tak nezaclání ve 
výhledu. 

obr. 3-16 Golfová tříkolka [30]

3.5.2

obr. 3-15, Elektrický skútr [29]
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4 variantní studie designu

4.1 varianta 1

První varianta golfového vozíku je velice zajímavá svým netradičním přístupem k ře-
šení. Vznikla na základě odlišného pohledu na funkce během doby užívání stroje na 
hřišti. Dnes dostupné typy vozíků jsou navrženy pouze pro přesun z bodu A do bodu 
B. To znamená, že uživatel se nachází uvnitř vozidla pouze v případě potřeby přesunu. 

Golf je z velké části společenskou hrou a světové statistiky ukázaly, že dokonce 10 % 
hráčů se v golfové společnosti ocitne právě díky obchodním či společenským zájmům. 
Z toho vyplývá, že na hřišti nejde pouze o samotnou hru, nýbrž z velké části o komu-
nikaci mezi lidmi. 

První koncept proto staví přímo na myšlence mezilidské komunikace a je zde zřetelná 
snaha o přidanou sociální funkci. Golfový vozík již není jen stroj určený pro přesun, 
ale stává se z něj komplexní místo odpočinku a posezení dvou pasažérů.

Uspořádání sedaček je atypickým způsobem navrženo do tvaru L tak, aby se hráčům 
během jízdy a odpočinku ve vozidle lépe komunikovalo. Řidič sedí klasicky čelem ke 
směru jízdy a ovládá  vozidlo pomocí joysticku, zatímco  spolujezdec sedí ke směru 
jízdy bokem. Tato poloha by neměla být při rychlostech do 20 km/h a poměrně krát-
kých vzdálenostech na hřišti překážkou. Vnitřní prostor byl navržen velice vzdušně 
a otevřeně. Uživatel není od okolí izolován a může plně vnímat přírodní krásy, jež be-
zesporu upravené golfové hřiště nabízí. Posezení uvnitř vozíku je přístupné ze tří stran. 
Je tedy velice jednoduché nastoupit či vystoupit. Při nástupu je možno využít střešních 
madel, které také zajišťují lepší stabilitu pasažéra během jízdy. 

Mezi pasažéry se nachází prostorný stolek pro odkládání golfových potřeb, nápojů či 
občerstvení. Uprostřed stolku je pro zvýšení interaktivity integrován tablet s přístupem 
k internetu pro elektronické zapisování skóre. Joystickem v rohu stolku udává řidič 
nejen směr pohybu, ale intenzitou přítlaku i rychlost, jakou se bude vozik pohybovat. 

obr. 4-1, Vizualizace první varianty, autor

4

4.1
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Tímto došlo k nahrazení plynového pedálu, který se nacházel na podlaze vozíku. Vo-
zidlo je uvedeno do pohybu pouze v případě přítlaku. Pokud se uživatel joysticku ne-
dotýká, vrátí se páčka samovolně do neutrální polohy a zároveň se spustí automatický 
brzdný systém kol. Ovládání je velmi intuitivní a lehce pochopitelné, a tak je vhodné 
pro jakoukoliv věkovou kategorií lidí. Li-ion baterie se klasicky nachází pod sedadly 
společně s chladničkou na nápoje. Za sedadly je prostor určený pro zavazadla a bagy, 
které musí být stále z bezpečnostních důvodů jištěny popruhy, aby během jízdy nevy-
padly. 

V zadních kolech se nacházejí In-wheel motory s funkcí zatáčení. Nejenže se zlepšila 
manévrovatelnost vozíku při zatáčení, ale došlo i k odlehčení předních kol, čímž se 
zvýšila bezpečnost pasažérů. Díky absenci zatáčení předních kol totiž nemůže nastat  
případ, že by se mohla noha pasažéra zaklínit mezi kolo a rám, a dojít k nepříjemným 
zraněním. Zvláštností předních kol je systém hubless wheel, tedy kol bez klasické osy 
a paprsků. Tato varianta byla zvolena pro odlehčení designu a ozvláštnění přední části 
konceptu díky změně zavěšení kol na rám. Veškeré mechanické části jako například 
tlumení a odpružení se nachází uprostřed ráfků kol. 

Koncept je založen na jednoduchosti geometrických tvarů. Množství rovných ploch 
tvoří poměrně statickou kompozici. Pouze šikmý sloupek a opěradlo sedadel jsou dy-
namické prvky evokující pohyb. Je třeba podotknout, že tato kompozice reflektuje 
funkci navrženého konceptu. Většinu času vozidlo stojí na místě a přebírá tak funkci 
altánku či posezení v přírodě. Člověk by měl vnímat tento objekt jako bod, kam se vra-
cí z hřiště, ukrývá se před povětrnostními vlivy, relaxuje nebo jen rozjímá nad krásou 
hry a přírody společně se spoluhráčem. Proto bylo k návrhu konceptu přistupováno 
téměř architektonickým způsobem.  

Aby se objekt stal součástí golfového hřiště, musely být barvy vybrány s ohledem na 
prostředí v jakém se vozík pohybuje, a zároveň korespondovat se stylem golfové eti-
ky. Bílá barva laku se dobře kombinuje s výraznou barvou sedačky, která je u tohoto 
modelu limetkově zelená. Samozřejmě jsou možné i další barevné varianty především 
v pastelových odstínech.

Bílá vrstva vybíhá z pod sedaček a na levé straně se stáčí dolů do podlahy, kterou tvo-
ří. Stejným způsobem na straně druhé přechází ve sloupek, podpěru střechy a střechu 
samotnou. Prolisy na bocích karoserie nejsou pouze funkčního charakteru, ale také  
napomáhají vyniknout tvaru a rozbíjejí velké plochy, které by jinak mohly působit těž-
kopádně. Z pohledu zepředu připomíná bílá linie příznačně písmeno G. Druhá barevně 
odlišená hmota tvoří sedačku ve tvaru L, což je velice zajímavý interiérový prvek, jenž 
je pro transportní design unikátní. Sedadla tvoří jeden celek a měly by vyvolávat po-
cit pohodlného sezení na gauči, přestože je sezení poměrně vysoké z důvodu častého 
vstávání a opuštění vozidla během hry. Sloupek je navržený tak, aby z části kryl stůl 
a dělal praktické závětří. 
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4.2 varianta 2

Druhé variantní řešení je spíše extravagantní futuristickou vizí golfového vozíku. 
Design kombinuje geometrické tvary a organickou strukturu tvořící hlavně interiér 
a úložný prostor pro golfové bagy. Celá koncepce je charakteristická navrženými pá-
sovými koly elipsovitého tvaru. 

Vnitřní nepohyblivé prstence kol tvoří z části konstrukci vozíku, na niž se po váleč-
kových ložiscích pohybuje gumový pás se vzorkem. Na vnitřním rámu kol jsou na-
pojeny zadní směrová kola s In-wheel motory. Organicky tvarovaná kapotáž přechází 
ze zadních kol do interiéru pod sedadla a pak plynule navazuje na podlahu pro nohy 
a úložný prostor. Po odklopení sedadel se lze dostat k Li-Ion bateriím, které se pod 
nimi nacházejí. 

V horní části tvoří ráfky kol podpěry střechy, která je vysouvací, aby bylo možné v pří-
padě nepřízně počasí zakrýt zadní úložný prostor s golfovým vybavením. Dále jsou 
pod střechou madla pro pohodlné nastupování, vystupování a stabilitu během jízdy.

Interiér se stále drží myšlenky otevřenosti, a tak se dá pohodlně nastoupit ze všech 
tří stran. Aby mohl být interiér otevřený, došlo k nahrazení klasického volantu joy-
stickem, který je umístěn mezi pasažéry. Výhodou je, že se dá vozidlo ovládat z obou 
stran. Nevýhodou tohoto konceptu je opět nevyřešená otázka uložení bagů, které musí 
být připoutány popruhy, aby během jízdy nevypadly. Další nevýhodou je malý prostor 
pro příslušenství jako je chladnička či přihrádky na golfové vybavení. 

Barevné pojetí vozidla je kombinací bílého laku karoserie, šedého potahu sedaček 
s výraznými barevnými detaily v podobě fialových ráfků kol. Z důvodu absence vylep-
šení uložení bagů v zadním prostoru a další přidané hodnoty, které byly zásadní pro cíl 
diplomové práce, je tato varianta nejméně vhodná.  Proto zůstal tento koncept pouze 
jako studie a nebyl dále rozpracován. 

obr. 4-2, Vizualizace druhé varianty, autor

4.2
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4.3 varianta 3
Varianta třetí je finální řešení vozíku. Tato varianta nejlépe odpovídá na začátku stano-
veným cílům diplomové práce. V návrhu se objevují výhody obou variant a řešena je 
i otázka úložného prostoru pro golfové bagy. Jednoduchý design konceptu odpovídá 
požadavkům golfové etiky, a tak nebyl jediný důvod v tomto směru nepokračovat. 
S funkcemi vozidla, technickými, ergonomickými a jinými aspekty se setkáme v dal-
ších částech diplomové práce. 

obr. 4-3, Finální varianta, autor
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5 vlastní řešení - designérsKý PřístuP K úKolu

Při výběru tématu bylo autorovým záměrem vybrat produkt, jehož koncept je doposud 
nekvalitně zpracovaný či zastaralý. Proto se jako ideální produkt naskytl golfový vo-
zík, jehož nové řešení by přineslo největší pokrok a užitek.  

První nápady a skici (Obr. 5-1) byly konzultovány také s designéry z oblasti transport-
ního designu na škole Fachhochschule Salzburg v Rakousku. 

Zlepšení a zjednodušení úložného prostoru, pohodlné a intuitivní ovládání vozidla, 
využití moderních inovací a techniky při zachování jednoduchosti stroje - to vše byly 
myšlenky, jež doprovázely návrh řešení po celou dobu. Prioritou návrhu se stala hod-
nota pro uživatele, kterému je produkt určen a bez kterého by nemělo smysl přijít 
s řešením založeném pouze na teorii a vlastních domněnkách. 

Během rozhovoru se správcem a udržbářem vozového parku golfového hřiště v obci 
Ropice u Třince byly zjištěny užitečné poznatky týkající se údržby vozíku E-Z-Go 
a jeho provozu. Velice přínosná byla také osobní projížďka v golfovém elektromobilu 
a prozkoumání vozidla na vlastní oči. Další myšlenky a názory byly získány v roz-
hovorech s hráči Golfu, kteří vozík využívají nejen v České republice. Komunika-
ce proběhla také s prodejci golfového vybavení, zejména golf bagů. Nashromážděné 
informace ovlivnily výběr finální varianty, která je založena na přiblížení ovládání 
uživateli, zlepšení ergonomie a zjednodušení provozu vozidla. Konečný produkt byl 

obr. 5-1, Počáteční skici a nápady, autor
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navrhován také s ohledem na ekonomickou stránku. Další kapitoly se budou zabývat 
detailně vybranému finálnímu řešení.

obr. 5-2, Vizualizace finálního řešení, autor
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6 ergonomicKé řešení

Tento typ elektrovozidla je určen pro přepravu dvou osob se specifickým zaměřením 
na potřeby hráčů golfu. Spadá do ergonomické kategorie K, která specifikuje produkt 
pro užitkový kontakt, pomocí ovladačů a sdělovačů. Kontakt s uživatelem je pouze 
rukou. Přestože golfový vozík spadá do určité ergonomické kategorie, jeho úloha spe-
cifickým způsobem ovlivňuje odlišný přístup k návrhu, než je u vozidel této kategorie 
zvykem. Vozidlo je používáno především na krátké vzdálenosti s vysokou frekvencí 
zastávek- během jedné hry urazí vzdálenost kolem 15 km při maximálních rychlostech 
okolo 20 km/h, tudíž tuto vzdálenost překoná za 45 min. Časový limit povolený na 
hřišti je cca 4,5 h, takže se vozidlo během jedné hry nachází 83 % času ve stavu nečin-
nosti. Dále je velmi důležitým poznatekem fakt, že každý hráč musí během jednoho 
gamu na 18-jamkovém hřišti minimálně 55-60krát vystoupit z vozidla, za předpokladu 
že hraje v průměru 3 pokusy na jamku.

6.1 nastupování, vystupování a pohyb uvnitř vozidla
Tak jako předchozí varianty i finální řešení dodržuje ideu otevřeného interiéru. Jak je 
možno vidět na Obr. 6-1, je opět umožněn nástup jak z bočních stran, tak ze strany 
přední. Podlaha vozíku je ve výši 230 mm, což je o 50 mm víc než je norma na obyčej-
né schody. Tuto hodnotu bude možné snížit pouze při zhotovení kompaktnějších ba-
terií, které udávají výšku schodu, jelikož světlá výška vozidla musí zůstat minimálně 
130 mm. Tato nevýhoda by však neměla hrát významnou roli, pokud má uživatel mož-
nost se přichytit opěrek sedadla. Střecha je vysoká necelých 1800 mm nad povrchem 
země - to je u tohoto typu vozidla standardem. Výška střechy vyhovuje pohodlnému 
sezení, avšak člověk s průměrnou postavou se nemůže uvnitř vozidla plně napřímit. 
Jelikož se jedná o dopravní prostředek, je potřeba navrhnout kompromis mezi aero-
dynamikou, stabilitou vozidla a pohodlím uživatele. Podlaha vozíku je z měkčeného 
plastu opatřeného vystouplým protiskluzovým vzorkem. 

6.2 Pozice při jízdě 
Jak již bylo řečeno, při navrhování ergonomie sedadel je potřeba brát v úvahu spoustu 
faktorů, jež ovlivňují výsledné řešení. K významným patří zmíněná četnost nastupo-
vání a vystupování pasažéra a změna řízení. Oproti stávajícím modelům řidič již neo-
vládá vozidlo klasicky rukama a nohama, ale pouze pravou rukou pomocí joysticku. 
Další výrazný faktor ovlivňující umístění sedadel je nový koncept úložného prostoru, 
jenž zasahuje až do meziprostoru sedadel. Dále nebylo opomenuto příslušenství, které 
nesmí omezovat pasažéry během sezení, ani během vystupování a nastupování. Sna-
ha však také byla udělat kompromis mezi pohodlím a čirou funkčností sedadel. Bylo 
zde využito poznatků nabytých z průzkumu a testování současných golfových vozíků, 
zejména pak vozíku firmy E-Z-Go z roku 2008. Také byla snaha o vyvarování se chyb 
současných vozíků. Jde především o špatnou pozici řidiče během řízení. 

Sedadlo je umístěno ve výšce 400 mm od podlahy, mělo by tak být zajištěno jedno-
duché vstávání ze sedadla a zároveň poměrně pohodlné sezení během delší pauzy na 
hřišti. Tato výška posedu se pohybuje někde mezi rozměry obyčejné židle a pohovky. 
Na šířku má sedadlo nadstandardních 550 mm včetně dostatečného prostoru kolem 
a je hluboké 450 mm, což vyhovuje správnému ergonomickému sezení. Opěradlo zad 

6.1

6.2
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je dostatečně vysoké a nakloněné v úhlu 100°, pro zvýšení komfortu byla navržena 
také opěrka hlavy ve výšce 1050 mm nad podlahou. 

Důležitým bodem při návrhu správné ergonomie sezení během jízdy je zajištění stabi-
lity pasažéra během projíždění zatáček či překonávání nerovností povrchu hřiště. Pro-
to jsou velmi důležité loketní opěrky na vnějších stranách křesel, o které je možno se 
opřít v případě nutnosti či jen pro lepší pocit. Opěrky vycházejí ze zadní části sedadla 
a jsou výškově nastavitelné. Je možno je také zcela sklopit pokud nejsou potřeba. Bě-
hem návrhu bylo myšleno i na bezpečnost pasažérů, a proto byly zvoleny zadní otočná 
kola. Je to z toho důvodu, aby se uživateli nemohla zaklínit noha mezi rám, popřípadě 
karoserii a kolo, kde by se vlivem změny pozice kola tvořil nebezpečný prostor.  

6.3 výhled z vozidla
Dobrý výhled z vozidla je z hlediska bezpečnosti poměrně zásadní předností návrhu. 
Díky vhodnému řešení se dá předejít mnoha nepříjemným zraněním či situacím, Pro-
blémová místa jsou obyčejně v oblasti přední a zadní kapoty či nárazníků. Často se 

60
010

50
340

530

15
00

801

440

40
0

24
0

105°

obr. 6-1, Ergonomické řešení s ergonem, autor
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stává, že řidič nemá dostatečný přehled o dění před/za vozidlem, či má nedostatečný 
odhad krajních mezí vozíku. Další překážky ve výhledu jsou často podpěry střechy 
zaclánějící ve výhledu do stran.  

Výše zmíněné body ukazují sílu myšlenky otevřenosti celého interiéru. Výhled ze se-
dadla řidiče je prakticky neomezený. Řidič má naprostý přehled o situaci před před-
ními koly díky absenci palubové desky, volantu a kapoty. Výhled do stran či před 
vozidlo neomezují žádné sloupky ani vzpěry střechy. Menší problém však může nastat 
při opačném směru jízdy. Výhled z vozidla za řidičem se snížil na úkor pohodlných 
opěrek hlavy a širších zadních vzpěr střechy, které musí udržet poměrně velkou plochu 
i při větším zatížení. Couvání u golfových vozíků je ojedinělou záležitostí, a tak se při 
letmém vyklonění řidiče do strany dá dosáhnout dostatečného výhledu a předejít koli-
zi. Zadní nárazník je tvořen obručí pro držení bagů.
 
6.4 ovladače a sdělovače
Volba typu ovládaní závisela především na ergonomii sezení během jízdy. Cílem bylo 
vyvarovat se chyb současných vozíků, kdy se řidič musí nepřirozeně naklánět k vo-
lantu, aby jej mohl dostatečně využít. Problémy se daly vyřešit třemi způsoby. Zaprvé, 
mohlo být navrženo nastavitelné sedadlo pro vzdálenost řidiče od volantu. Nevýhodou 
tohoto řešení je však přílišná technická náročnost konstrukce sedadla, čímž by se zvý-
šila výrobní cena vozíku. Druhá varianta by bylo navržení polohovatelného volantu, 
avšak znovu by zde byl problém v náročnosti technického a konstrukčního řešení. 
Je potřeba uvést, že dokonce samotný volant nemá u navrženého vozíku smysl kvůli 
absenci předních zatáčecích kol a tím pádem klasického mechanického systému (ozu-
beného hřebene a pastorku), jenž by jimi otáčel. 

Z uvedených důvodů a snahou o zjednodušení řízení vozidla byl zvolen praktický joy-
stick. Ten se nachází na interaktivním stolku mezi oběma pasažéry. Je vhodný zejména 
pro maximální rychlosti kolem 20-24 km/h bez nutnosti řazení. Řidič ovládá vozidlo 
pouze pravou rukou a nepotřebuje k jízdě pedály. Rychlost již nezávisí na poloze pedá-
lu, ale na intenzitě přítlaku v požadovaném směru. Při nečinnosti se joystick vrací do 

obr. 6-2, Střední panel; interaktivní stolek, chladnička a odkládací přihrádka, autor.

6.4
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neutrální polohy a vozidlo se ihned zastavuje pomocí automatického brzdného systé-
mu. Tento systém brzdění je už osvědčený, bezpečný, a tak jej není potřeba měnit. Joy-
stick a pohyb vozidla se aktivuje pomocí tlačítka ,,start“ umístěném v těsné blízkosti, 
aby nedošlo k nechtěnému podnětu vyvolajícího činnost vozidla. 

Jak již bylo řečeno, joystick je umístěn na interaktivním stolku nacházejicím se mezi 
pasažéry. Největší část povrchu stolku tvoří dotyková obrazovka tabletu. Je potřeba, 
aby obrazovka disponovala matným displejem z důvodu otevřenosti interiéru. V jed-
noduchém grafickém rozhraní jsou zobrazovány informace o stavu baterie vozíku, 
ukazatel rychlosti jízdy, GPS navigace, či informace o povětrnostních podmínkách, 
jež jsou v průběhu hry tak důležité (viz. kap. 8.1.3). Tablet nemá pouze informační 
charakter. Elektronická forma zapisování skóre hráčů je již dnes takřka podmínkou. 
Jako v každé soutěži si hráči chtějí porovnávat dosažené skóre v průběhu turnaje. Při-
pojení k internetu umožňuje také on-line výuku, vyhledání pomoci při řešení složitých 
golfových strategií či při jiných (např. pracovních) záležitostech. 

6.5 úložný prostor
Změna ergonomického řešení ukládání golfových bagů a golfového náčiní je stěžejní 
myšlenka konceptu. Této části bylo věnováno nejvíce času a úsilí. Naprosto originální 
koncept přináší razantní změnu designu a diferencuje vozík mezi stávajícími produkty 
na trhu. Autor pracuje se zjednodušením celého systému uchycení bagů během jízdy, 
jež umožňuje také pohodlnější výběr a vytahování holí z interiéru. Již není potřeba 
zdlouhavě poutat bagy pomocí popruhů v zavazadlovém prostoru, chodit pro hole do 
zadní části ani nadkrývat vrchní část bagů nevzhlednými plachtami.

Ze všech možných poloh bagů uvnitř i vně vozíku se nakonec ukázala jako nejvý-
hodnější varianta uložení mezi zadními koly pod úhlem 30° a směřující mezi sedadla 
pasažérů. Nárazník mezi zadními koly zároveň slouží jako obruč koše, do kterého se 

obr. 6-3, Úložný prostor pro golfové bagy, autor



Ergonomické řešení

strana
47

vkládá spodní část bagů. Horní část bagů se vkládá do prostoru, který vymezuje tvar 
„U“, jenž tvoří spojující se vzpěry střechy. Pro uživatele to znamená zjednodušení 
a zkrácení doby na připravu, díky pouhému položení bagu do vymezených prostor 
(viz. Obr. 6-3) bez potřeby poutání ke karoserii. Bezpečnost bagu proti vypadnutí z vo-
zidla během jízdy zajišťuje koš s protiskluzovým dnem a otvor mezi sedadly, jenž je 
od koše ve vzdálenosti 800 mm. Tento rozměr by měl vyhovat většině bagů, které jsou 
dostupné na trhu.
 
Varianta uložení golfového bagu mezi sedadly má svou logiku i z hlediska ochrany 
holí proti dešti. Díky tomu, že se hole vytahují v téměř horizontálním směru, může být 
střecha vedena až nad otevřené hrdlo bagu a tím chránit jeho nejslabší místo.

Další výhodou tohoto uložení je bezprostřední propojení úložného prostoru s interié-
rem vozidla. To přináší možnost výběru holí přímo ze sedadel a jednoduchého vyta-
žení hole z bagu zevnitř vozidla. Hráč tak opouští vozidlo s holí v ruce a není nucen 
obcházet vozidlo za účelem odebrání nářadí ze zadní části. Navržený prostor je dosta-
tečný pro dva plně nabalené golfové bagy.

Úložný prostor o rozměrech 280x150 mm vyhrazený pro golfové náčiní, jako jsou např. 
rukavice, kšiltovka či míčky, je v prostoru pod interaktivním stolkem ve středovém pa-
nelu. Další vymožeností, která stále není u dnešních vozíků řešena, je integrace chlad-
ničky na nápoje. Jejím umístěním do středového panelu mezi pasažéry došlo k plnému 
využití tohoto prostoru. Velikost chladničky je nadstandardních 240x200x360 mm, 
a tak je možné vychladit i láhve o velikost 1,5 l, což není u současných vozíků možné.    

6.6 světla a signalizační světla
Na začátku této kapitoly je potřeba uvést, že instalace světel na vozidlo je nadstandard, 
jenž není zahrnutý v základní výbavě většiny nabízených vozíků. Je to především 
z toho důvodu, že se světlo používá jen velice ojediněle v době, kdy hrač neodhadne 

6.6

obr. 6-4, Vizualizace druhé varianty, autor
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dobu hraní a nestačí se do setmění vrátit zpět do centrální budovy. Přesto by se mělo se 
světly počítat a navrhnout prostor pro jejich umístění a snadnou instalaci. 

Dostatečný výkon pro přisvětlení oblasti před vozidlem dokáží obstarat dvě bílé výko-
nové LED diody. Zadní světelné zdroje mají charakter pouze sdělovací, takže výkon 
není tak důležitý. Byly použity diodové pásky pro upozornění na situaci při brždění 
vozidla a změně jeho rychlosti. Brzdná světla je možné nainstalovat na spodní okraj 
střechy mezi vzpěry. Na Obr. 6-4 lze vidět diodové pásky signalizující změnu směru 
jízdy. Ty jsou integrovány do opěrek sedadel tak, aby zvýraznily procházející křivku.    

6.7 údržba 
Při návrhu bylo potřeba myslet i na snadnou údržbu. Během rozhovoru se správcem 
vozového parku bylo poukázáno na několik dosavadních problémů, jež musí být ře-
šeny.

Jedním z nich je zanášení blatníků ze spodní části čerstvě posekanou či vlhkou trávou, 
která se lepí na pneumatiky a při jízdě odpadává. Problém nynějších vozíků je v tom, 
že blatník je tvořen několika plastovými díly a je součástí kapotáže. Čištění se tedy 
stává velice obtížnou a zdlouhavou záležitostí. Proto je velice praktickým a zároveň 
i efektním řešením jednoduchý blatník upevněný přímo na kole, jenž může být vyjmut 
pouhým vysunutím z konstrukce a následně zbaven nežádoucích nečistot. 

Dále bylo potřeba vyřešit snadný přístup k bateriím, které se  nyní nacházejí v podlaze 
golfového vozíku. Pro tyto účely správy baterií je navržen poklop v podlaze, jenž se 
nachází pod středovým panelem. Jednoduchým pohybem se poklop otevře a zpřístupní 
veškerou potřebnou kabeláž. 
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7 tvarové (KomPoziční) řešení

Během návrhu bylo dbáno na čistotu a jednoduchost tvaru tak, aby výsledný design 
odpovídal prostředí, ve kterém se vozík pohybuje. Záměrem výsledného tvarování 
návrhu je vozidlo opticky odlehčit, a také se vyvarovat zbytečnému dynamickému 
tvarování. Je vidět, že návrh charakterizují plynulé hladké plochy s ostřejšími přecho-
dy tvořícími linie, jež podtrhují výsledný tvar. Vozidlo by mělo v uživateli vzbuzovat 
pocit poklidné, tiché a bezpečné jízdy. Mělo by být vnímáno jako stroj, jenž se pohy-
buje po hřišti s lehkostí, aniž by poškozoval jeho upravený travnatý povrch a zároveň 
se stane jeho součástí.

Na začátku se pomocí skic (viz Obr. 5-1) zformovala představa, jak by mělo zhruba 
vypadat rozložení komponent, směr a výraz vizuální stránky finálního designu. Avšak, 
aby byl vozík opravdu praktický, muselo se následně podle skic vytvořit 3D schéma. 
Schéma s reálnými rozměry komponent a zohledňující správnou ergonomii. Následně 
vznikaly skici finální. Jelikož původní představy byly příliš zkreslené, musely být ně-
které myšlenky zcela potlačeny či následně modifikovány. Konečné tvarování vozíku 
vycházelo především z prvků jeho funkcí. 

Po objevení systému ukládaní bagů mezi sedačky se začalo pracovat právě s tvarem 
„U“, který pro tyto účely mezi pasažéry vznikl, a díky němuž dostalo vozidlo svůj 
jedinečný charakter a unikátnost. Místo, které vzniklo mezi pasažéry, nejenže rozšířilo 
vozidlo o 200 mm, ale také vytvořilo zónu pro prvky ovládání a přislušenství v podo-
bě chladničky a interaktivního stolku.  Po mnoha úpravách byl tento prvek protažen 
tak, aby jeho konce přecházely v podpěry střechy. Podpěry jsou profilované, aby lépe 
snášely tlaky ze stran, avšak jejich protažení do přední části vypovídá o působení nej-
většího momentu, kterým na vzpěry působí z přední části střechy. 

Nosný prvek byl vsazen do centrální hmoty, která vychází z podlahy vozíku. Následně 
se směrem nahoru v úrovni spodní části sedadel rozdvojuje a pokračuje po stranách 
otvoru pro bagy. Z rozdělené hmoty jsou do stran vyvedeny plochy tvořící opěradla 

obr. 7-1, Tvarové řešení finální varianty, autor
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sedadel. Nad úrovní sedaček se procházející hmota stáčí do stran pod pravým úhlem 
do opěrek hlavy. Dá se říct, že tato hmota tvoří linii, která se snaží svým tvarováním 
podpořit výrazný prvek otvoru. Plochy tvořící opěradla sedadel jsou záměrně zúženy 
od středu, aby se hmota opticky odlehčila. 

Samotné sedačky jsou příkladem jednoduchého designu. Proporce vycházejí přímo 
z rozměrů správné ergonomie pohodlného sezení. Téměř jednolitá plocha matrace za-
hnutá do stran se lomí příčně uprostřed, aby tvořila zároveň sedadlo a opěradlo zad. 
V přechodu mezi těmito částmi se nachází zúžené místo, které opticky plochu dělí dle 
jejich funkce. Polstrování opěrek hlav jsou přizpůsobeny tvaru hmoty vybíhající ze 
zadních částí sedadel a od hlavní plochy matrace sedadel jsou odděleny. Područky jsou 
oválného tvaru. Na okraji bližšímu k sedadlu je kruhový motiv, který evokuje pohyb 
na ose kloubu sloužící ke sklopení područky.  

Střecha vozidla se plynule zúžuje do stran, a proto vypadá velmi lehce, přestože je 
uprostřed silná asi 80 mm. Vrchní subtilní prolis střechy opticky navazuje na vzpěry 
a táhne se podél celé její délky. Nejenže zvyšuje její tuhost, ale také pocitově zmenšuje 
její poměrně velkou plochu. 

Plocha tvořící centrální hmotu ve spodní části poměrně ostře přechází v podlahu. Ta je 
z ergonomických důvodů velice jednoduchá a plochá, což zajistí snadný nástup a vý-
stup z vozidla. Podlaha pokračuje až do předního stupínku mezi koly, kde je její spodní 
část zkosena dolů k okrajům kol. Kola jsou tímto prvkem lépe začleněna k celku a také 
je výraz přední části více dynamický směrem k pohyblivým součástem.

obr. 7-2, Otvor s košem pro bagy a interaktivní stolek, autor
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Podvozek golfového elektromobilu prochází pod celou podlahou a vychází v zadní 
části, kde je obnažen. Rám pokračuje pod koš pro bagy. Prostor mezi podlahou a ko-
šem díky přiznané konstrukci působí poměrně technicky, protože není s uživatelem 
v přímém kontaktu. 

Koš pro golfové bagy navazuje na celkové tvarosloví. Je zkonstruován z dvou částí: 
obruče a podlahy. Stejně jako přední část je obruč charakteristická zkosením, v tomto  
případě směrem k horním okrajům kol tak, aby mezi nimi tvořila spojovací prvek. 
Zkosení napomáhá taky lepšímu vkládání bagů do prostoru koše. Kosodélníkový pro-
fil plynule prochází stranami a zadní částí koše (viz Obr. 7-2). 

Středový panel mezi sedačkami pasažérů je opět zúžený ve spodní části pro odlehčení 
jinak objemné hmoty. Vrchní plocha je tvarována zejména prvky integrovaných funk-

obr. 7-4, Zkosení podlahy v přední části, autor

obr. 7-3, Zeštíhlení střechy a prolis, autor
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cí. Jak už bylo výše zmíněno, plocha mezi sedačkami je z důvodů otvoru pro bagy 
mnohem širší než je obvyklé u klasických vozíků. Vzniklý prostor byl prakticky využit  
pro integraci chladničky. Její existenci prozrazuje pouze jemné vybrání kolem víka 
ve vrchní ploše a spára. Výstupek na víku určuje místo, které má uživatel zmáčknout,   
pokud potřebuje chladničku otevřít. Další vybrání je kolem otevřené přihrádky pro 
golfové rukavice, míčky, popřípadě jiné vybavení. Z levé strany přihrádky je opět vel-
mi jednoduše vyvedená noha interaktivního stolku, která se následně lomí do pravého 
úhlu a tvoří stolek samotný. Z technologických důvodů je stolek tvořen dvěma proti-
kusy, mezi nimiž je ostřejší přechod pro zvýraznění tvaru opačného L. Tvar joysticku 
vychází především z ergonomie stisku ruky, a tak není divu, že má poměrně odlišný 
tvar od ostaních prvků. Rukojeť je poměrně organická, přesto ji plynulé plochy začle-
ňují do celkového designu. 

Lehkým subtilním designem a až strohostí některých komponent jako například blatní-
ků bylo záměrně dosaženo velice přehledného a lehce čitelného designu. Pozorovatele 
neruší složité prvky, které se týkají pouze technických detailů. Čistý architektonický 
design vede jeho pozornost k důležitým místům golfového elektromobilu. Zejména 
otvor pro uložení golfových bagů, přecházející ve středový panel s chladničkou a in-
teraktivním stolkem tvoří pomyslný střed designu.

Některé detaily vozíku jsou záměrně technického charakteru, aby bylo patrné, že se 
jedná o pohyblivý a funkční stroj. Na Obr. 7-5 lze vidět například přiznané zavěšení 
předního kola. Pružiny uvnitř ráfku evokují dynamiku soustavy v těchto místech a prá-
ci, kterou tato soustava vykonává.  Na vozidle se nachází mnoho dalších zajímavých 
tvarových detailů, jako je například odkrytá konstrukce rámu podvozku vycházející ze 
zadní části kapoty viz Obr. 7-5 vpravo. 

obr. 7-5, Detaily technického charakteru, autor
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8 Barevné a graficKé řešení

Vzhledem k tomu, že je golfová etika stále poměrně konzervativní a hra samotná patří
mezi outdoorové aktivity, nemá smysl navrhovat příliš extravagantní a křiklavé barvy,
které se v přírodě nevyskytují. Barevná kombinace by měla dle potřeby zvýraznit na-
vržené tvary, oddělovat funkce nebo opticky redukovat nežádoucí hmotu.

8.1 Barevné varianty

8.1.1 hlavní barevná varianta
Jak již bylo řečeno, zvolená barevná kombinace by neměla působit jako extrémně vý-
razný element. Toho bylo dosaženo kombinací šedé škály (neutrálních) barev a výraz-
nějšího odstínů modré barvy, kterou byly odděleny části v přímém kontaktu s uživate-
lem, zejména tedy čalounění sedaček. Modrá barva byla vybrána jako hlavní, protože 
představuje barvu přátelského prostředí, barvu stability, preciznosti, volnosti a bez-
pečnosti. Tímto jsou emotivně umocněny žádané vlastnosti golfového elektromobilu. 
Hrubá umělá tkanina je velice vhodná z hlediska fyzických vlastností, ale také působí 
jako zajímavá textura, která vytváří estetický detail na golfovém vozíku. Modrá barva 
se také vyskytuje na některých drobnějších součástech a detailech, jako je např. vnější 
ráfek předních a zadních kol a na vinutých pružinách. Černá barva plastů a na podlaze 
je praktická vzhledem k možnému znečištění a kontrastuje k bílé barvě karoserie. Čer-
ná hmota z podlahy vystupuje do středového panelu a pokračuje až ke vzpěrám střechy 
v zadní častí. V části přední pak tvoří spodní protikus interaktivního stolku. Vzpěry 
jsou nalakovány černou metalízou, ale opticky navazují na středový panel. Ve spodní 
části se spojují a v bíle hmotě tvoří křivku připomínající písmeno U. Je tedy dobře 
viditelné, kam směřovat bagy při jejich ukládání. Veškerá kapotáž a krycí prvky jsou 
v bílé metalické barvě, která přináší do návrhu čistotu a ladnost tvarů. V bílé metalíze 
se neztrácejí prolisy ani důležité křivky tvořící tvar krytů.  

obr. 8-1, Barevné varianty, detaily barevných variant potahů, autor

8.1

8.1.1

8
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8.1.2 ostatní barevné kombinace
Další barevné kombinace čalounění - limetkově zelená a citronově žlutá navazují na 
variantu hlavní (viz Obr 8-1). V závislosti na barvě potahu samozřejmě korespondují 
i barvy detailů kol a pružin. Zbylé části zůstávají ve stejné barevné kombinaci čili 
v neutrálních barvách šedé škály.  

8.1.3 grafické rozhraní displeje
Grafické rozhraní displeje závisí na nainstalované aplikaci, která by musela být pro 
daný účel vytvořena. Na Obr 8.2 lze vidět ilustrační obrázek, jak by mohlo takové pro-
středí vypadat. Přehlednou grafikou a formou jsou zobrazeny nejnutnější informace 
důležité pro hru a jízdu samotnou. Na základní obrazovce lze vidět rychlost jízdy. Tato 
informace je během jízdy nejpodstatnější, a proto se číselná hodnota opticky zvětší 
a ostatní informace jsou potlačeny. Pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru se 
zobrazí skórkarta. Ta se automaticky spustí při zastavení vozidla. Na pravé straně dis-
pleje se zobrazuje také směr a rychlost větru a předpověď počasí na nejbližší hodiny. 
Nad rychlostí jízdy se nachází ikona stavu baterie a čas. Pohybem prstu dolu z horního 
okraje se vyroluje menu operačního systému.  

 
8.1.4 logo, název a moto
Logo golfového elektromobilu Birdie vzniklo ze zjednodušeného obrysu vycházející-
ho právě z tvaru nově navrženého vozíku. Název pochází z golfového slovníku, kde 
znamená, že hráč zahrál na jamce o jeden úder lépe než je oficiální počet úderů po-
třebných na zahrání této jamky. V přeneseném významu je hráč o krok napřed než je 
průměr, z čehož vychází i motto. Logo je v modré barvě #36A9E1, barvě budoucnosti, 
obchodu, komunikace a jejíž další vnímané vlastnosti jsou popsány v odstavci 8.1.1.  

obr. 8-2, Grafické rozhraní displeje, autor
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Nápis a motto je napsáno fontem Helvetica, který je mezi grafickými designéry ob-
líben pravě pro jeho proporční vyváženost a čistotu. Je proto velice vhodný pro loga 
a nápisy.

obr. 8-3, Logo, název elektromobilu a motto, autor

One step ahead
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9 KonstruKčně-technologicKé řešení

Reálné a smysluplné konstrukční a technologické řešení je velice důležitou oblastí 
designu. Řešení konceptu golfového elektromobilu je založeno na moderních tech-
nologiích s ohledem na současný rozvoj techniky a bezprostřední novinky. Výsledné 
inovativní řešení zlepšuje bezpečnost pasažérů, zvyšuje stabilitu vozidla a taktéž po-
žitek z jízdy.

9.1  základní rozměry
Originální řešení konceptu přineslo změny do základních rozměrů vozidla. Z porov-
nání Obr. 9-1 a Obr. 2-1 vyplyne poměrně pozitivní trend. Vozidlo zvětšilo svou šířku 
o cca 200 mm, a tím získalo větší stabilitu do stran na nerovném povrchu. Jeho délka 
se naopak zkrátila o téměř 160 mm. Zkrácení napříč se na stabilitě vozidla neprojevilo, 
naopak, vozidlo se stalo kompaktnějším, což jistě ocení správci vozového parku.

9.2 rám
V konečném řešení návrhu rámu musely být zohledněny požadavky na integraci pod-
lahových baterií a jejich bezpečné uložení. Dále pak inovativní zavěšení kol a speci-
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obr. 9-1, Základní rozměry M1:35, autor
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fická konstrukce návrhu. Dnešní žebříková konstrukce podvozku byla nahrazena spe-
cifickým typem obvodového/perimetrického rámu, který tvoří svařené ocelové profily. 
Její nenáročnost je ověřená praxí automobilového průmyslu. Rám má výborné vlast-
nosti jako např. tuhost a odolnost vůči poškození. Vibrace a hluk šířící se v rámu je 
redukován pomocí aplikací různých propylenů. Dalším důvodem pro zvolení tohoto 
typu byly o proti sendvičovým konstrukcím kompaktnější tvary umožňující jednoduš-
ší vnitřní uložení baterií.  

Navržený rám je specifický tím, že není po celé délce zakrytován. Zcela v přední části 
tvoří osy kol a jejich pevný závěs, který je detailně popsán v kategorii 9.3.1. Za před-
ními koly, jak je vidět z Obr. 9-2, se rám rozšiřuje a obíhá ploché baterie, které chrání 
pod podlahou. Za bateriemi se opět zúžuje a přechází v zadní část, na kterou jsou 
zavěšeny zadní kola a koš na bagy. Z těchto důvodu musí být povrch velice kvalitně 
nalakován odolným práškovým lakováním.

9.3 zadní kola a pohon
Zadní kola jsou příkladem jedné z velice užitečných a praktických technických inovací 
použitých v řešení modelu. Přináší mnoho výhod a u golfového vozidla jen zanedba-
telné nevýhody. Samotná příčina a jedinečnost inovace se nachází právě uvnitř 16‘‘ rá-
fků kol. Jde o kombinaci In-wheel motoru, otáčení kol a systému odpružení a tlumení. 
Koncept je postaven po vzoru projektu firmy Siemens s názvem VDO eCorner. Kolo 
se stalo kompaktní jednotkou pohonu a ovládání směru vozidla. Systém umožnil ab-
senci pohonné jednotky uvnitř vozidla, a tím se otevřely nové cesty pro návrh interiéru 
a práci s prostorem. 
  

obr. 9-2, Obvodový ocelový rám, zavěšení kol a podlahové baterie; autor
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9.3.1 Pohon a systém brždění
IWM vyplynul z analytické části jako nejlepší volba pohonu golfového elektromobilu. 
Dva elektromory s výkonem kolem 5 kW jsou vhodné i pro terén s větším převýše-
ním a při maximálních rychlostech kolem 25 km/h. Výkon bylo potřeba optimalizovat 
z hlediska úspory energie. Díky umístění pohonné jednotky v kolech, dojde ke snížení 
těžiště vozidla, a tím ke zlepšení jeho stability. K dalšímu vylepšení stability a kratší 
brzdné dráze přispěje i zlepšení systémů ABS (anti-lock brake system) a TSC (traction 
control system). Ty jsou motorizovány a reagují mnohem rychleji na případné nežá-
doucí děje než jejich hydraulické verze. Na Obr. 9-3. lze vidět, že za svařencem závěsu 
kola se nachází účinná kotoučová brzda. Díky chybějícím součástem pro převod výko-
nů na kola došlo k redukci hluku, zrychlení reakcí, zvýšení účinnosti rekuperace ener-
gie a snížení celkové hmotnosti vozidla až o 36 %. Největší nevýhodou použití IMW 
je zvýšení hmotnosti neodpružené hmoty o 26 %. Tato nevýhoda je však zanedbatelná 
v případě malých rychlostí golfového elektromobilu..

9.3.2 zatáčení
V tomto ohledu jsou zadní kola opět velmi atypicky řešena. Díky řešení firmy Siemens 
dokáží zadní kola nejen pohánět vozidlo, ale také změnit směr jízdy. K tomu slouží 
servomotory situované v závěsu kol mezi pružinami. Otáčení zadních kol přináší ně-
kolik výhod, jako je např. lepší manévrovatelnost a poloměr otáčení - cca 4 m. Další 
nespornou výhodou je zvýšení bezpečnosti pasažérů během jízdy. Za předpokladu, že 
by se otáčela přední kola, by docházelo během změny směru jízdy k mezerám mezi 
kolem a rámem vozíku. Oblast by tak musela být nevzhledně zakrytována. Navíc i op-
ticky bylo potřeba přední část odlehčit.  

obr. 9-3, Zadní závěs kola s In Wheel motorem, autor
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9.3.3 zavěšení zadních kol
Na obrázku č. 9-3. lze vidět, že zavěšení zadních kol je propracovaný systém postave-
ný na jednoduchém principu. Závěs kola, který se montuje k rámu, je dutý a nachází 
se v něm servomotor pro zatáčení. Je umístěn mezi vinutým odpružením, mezi nimž 
se pohybuje. Maximální zdvih odpružení je okolo 50 mm, což je dostatečná hodnota 
pro účely tohoto typu vozidla. Uvnitř pružin se nacházejí tlumiče zajišťující tlumení 
odpružení.    

9.4 Přední kola
Další technickou inovací na navrženém vozidle jsou bezosá kola, jež jsou poměrně 
sofistikovaným systémem zajišťující pohyb. Kolo je složené ze dvou částí: vnitřního 
nepohyblivého duralového ráfku, který je zavěšen na rámu,  a vnějšího prstence taktéž 
z hliníkové slitiny, který se kolem něj otáčí. Tento pohyb zajišťují kuličková ložiska po 
stranách, jak je vidět na obrázku Obr. 9-4. Na vnějším prstenci je klasická pneumatika 
plněná vzduchem o velikosti 225x40 mm.  

9.4.1 zavěšení předních kol
Na ocelovém ramenu vyvedeném z přední části rámu je zavěšeno kolo. Toto rame-
no končí až ve středu osy kola. Na konci ramene je uchycená osa odpružení. Vinuté 
pružiny nad a pod ramenem zajišťují stabilitu vozidla společně s olejovým tlumením 
nacházejícím se uprostřed pružin. Tento systém spolehlivě redukuje vibrace a otřesy 
způsobené nerovnostmi povrchu hřiště. Maximální hodnota zdvihu při odpružení se 
pohybuje okolo 70-80 mm.

9.4.2 Brzdy
Jak z analytické části vyplynulo je velmi důležité pro bezpečnost posádky, aby byly 
brzdy nainstalovány na všech 4 kolech. U systému hubless se pro brzdění využívá 

obr. 9-4, Přední závěs kola Hubless wheel, autor
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velmi atypického řešení. Na vnějším prstenci se kromě pneumatiky nachází obrácená 
kotoučová brzda. Ta je brzděná hydraulicky destičkami v oblasti nepohyblivého ráfku 
na úrovni podlahy vozíku. Tím, že je brzdný kotouč umístěn po obvodu kola, se zvy-
šuje účinnost brzdění.  

9.5 Baterie
Na baterie v golfových elektromobilech nejsou kladeny tak velké požadavky, jako 
v silničních elektromobilech a osobních autech. Je to z toho důvodu, že golfový elek-
tromobil využívá mnohem nižší výkon, nejezdí více jak 25 km/h a ujeté vzdálenosti 
nepřesahují 50 km za den. Taktéž nejsou kladeny velké požadavky na rychlost nabíje-
ní, jelikož se vozíky nabíjí přes noc, když nejsou v provozu. Proto naprosto vystačí ba-
terie, které byly již uvedeny, např. v modelu Toyota IQ. 12 kWh Li-Ion baterie by měly 
vydržet až na vzdálenost 80 km, takže vystačí na několik objetí hřiště a jejich plné 
nabití trvá přibližně 3 h při napětí 240 V. Baterie viz Obr. 9-2 jsou velice kompaktní, 
jsou uloženy v podlaze elektromobilu a po obvodu jsou chráněny rámem. Uložení 
100 kg baterií v podlaze má obrovskou výhodu vzhledem ke stabilitě vozidla popsané 
viz. další odstavec.  

9.6 těžiště
Jak je všeobecně známo, golfová hřiště jsou tvořena poměrně členitým terénem.  Proto 
byl kladen velký důraz na vysokou stabilitu vozidla. Bylo potřeba se zaměřit zejména 
na co nejnižší těžiště. Díky výše uvedeným technickým inovacím, zejména umístěním 
těžkých baterií do prostoru podlahy, bylo posunuto těžiště vozidla na úroveň os kol. 
V této úrovni se také nachází pohonná jednotka ukrytá v ráfcích kol. Další snížení 
těžiště již není technicky možné a proto toto řešení je ideální.

9.7 interaktivní stolek
Ovládání vozidla dle navrženého konceptu prošlo oproti klasickému řešení zásadní 
inovací. Snahou bylo najít optimální řešení pro digitální ovládání rychlosti a změnu 
směru. Jak už bylo uvedeno, pohon i směr je řízen zadními koly, v jejichž závěsu jsou 
integrovány servomotory. 

9.7.1 joystick
Díky digitalizaci je znát markantní změna v řízení vozidla. Také z důvodu otevřenos-
ti interiéru a lepšího výhledu z vozidla byl volant nahrazen joystickem, který plně 
převzal funkce jak pedálů, tak volantu. Systém joysticku klasicky zaznamenává jeho 
polohy udávající směr pohybu. Tlakové senzory umístěné v tomto zařízení zazname-
návají intenzitu přítlaku, čímž je umožněna kontrola rychlosti pohybu. V případě ztrá-
ty kontaktu pasažéra s joystickem se páčka vrací do neutrální polohy a vozidlo zastaví 
automatickým spuštěním brzdného systému. Automatické brzdění je již dnes běžně 
využíváno.    

9.7.2 tablet a displej
K zapisování a porovnávaní skóre, k získávání informací o povětrnostních podmín-
kách a k využití dalších aplikací je určen integrovaný tablet s dotykovým 7.9“ LED 
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matným (z důvodu redukce nežádoucích odlesků z okolní krajiny) displejem o rozliše-
ní 1024x768 IPS. Samozřejmostí je Wi-Fi adaptér pro bezdrátové připojení. Parametry 
jsou dostačující pro zobrazení potřebných informací a spuštění aplikací v jednodu-
chém grafickém rozhraní.

9.8 Kapota, střecha
Na ocelovém rámu je připevněná laminátová kapota tvořící opěradla sedadel a cen-
trální část vozíku. Střecha je také tvořena laminátováním, aby byla lehká a přitom 
dostatečně tuhá. Její tuhost zvyšuje prolis z vrchní strany střechy. Středový panel je 
vyroben rotačním tvářením plastu. Blatníky nad koly jsou upevněny v přední i zadní 
části na nepohyblivých prvcích. 

9.9 úložný prostor
Koš mezi zadními koly bagů je z části vyroben z tuhého a odolného plastu, na kterém 
je nacvaknutím upevněna protiskluzová podložka. Obruč je vyrobena svařením ko-
sodélníkového kovového profilu, jenž je napojen až na samotný rám vozíku. Obruč 
nejenže drží bagy ve správné poloze, ale také plní funkci zadního nárazníku.    
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10 rozBor dalších funKcí designérsKého návrhu 
 
10.1 Psychologická funkce
Navržený elektromobil svým originálním vzhledem a čistým designem zajisté upoutá 
pozornost nejednoho hráče golfu. Jedinečným přístupem k řešení se z vozíku stává 
atraktivní produkt, který by měl zaplnit mezeru na trhu golfového vybavení. Z počát-
ku by jistě byl luxusní záležitostí, jako je nyní například vozík od firmy Garia, avšak 
postupem času a následným vývojem by se mohla jeho výroba stát sériovou, což by 
zajistilo jeho rozšíření mezi běžné uživatele. 

Už při první jízdě na tomto vozidle by měl hráč pocítit znatelný rozdil. Tím, že nemusí 
golfový bag poutat, se čas na přípravu zkrátí natolik, že prakticky může ihned nastupo-
vat do vozidla. Během hry a pobytu na hřišti již nemusí chodit pro hole do „kufru“, ale 
může si je vybrat z pohodlí sedadla během jízdy či bezprostředně po ní. Hráč se může 
díky ušetřenému času lépe soustředit na hru. 

Jak již bylo zmíněno, vzhled golfového vozíku byl navrhován s ohledem na golfovou 
etiku. Jeho design by se tak, přestože je nový a originální, měl stát součástí golfového 
vybavení, a také hřiště samotného. Design by měl oslovit jak širokou veřejnost, tak 
profesionální hráče.

Koncept může vzdáleně připomínat pojízdný altánek nebo slunečník, což není náhoda, 
protože svým způsobem tyto funkce plní. Uživatel by si měl spojit tento dopravní pro-
středek jako místo k odpočinku a úkrytu před sluncem. Místo, kde si může popovídat 
se spoluhráčem, popíjet chlazené nápoje nebo s pomocí interaktivního stolku řešit stra-
tegii hry či důležité, např.pracovní záležitosti dle libosti. Otevřenost interiéru do okolí 
je určitě přínosná. Člověk díky tomu může lépe vstřebávat okolní krajinu a přírodu, 
která je pro tyto účely upravována a zkrášlována zaměstnanci golfového hřiště.   

10.2 ekonomická funkce
K návrhu konceptu golfového elektromobilu bylo přistupováno s ohledem na praktičnost 
a ekonomickou rozvahu. Technické inovace, které jsou na vozidle představeny, by se 
jistě zpočátku promítly do celkové ceny vozidla. Především zabudované In-Wheel 
motory v zadních kolech jsou zatím pouze ve vývoji, a tak se nejedná o běžnou součást 
vozidel. Jejich cena se dnes nedá dobře odhadnout. Avšak po očekávaném uvedení na 
trh a zaplacení jejich vývoje by ceny měly klesat a stát se konkurenceschopnými. 

Cenu vozidla by mohla ovlivnit i přední bezosá (Hub-less) kola, která byla použita 
ke spíše experimentálnímu a originálnímu návrhu zavěšení a designovému odlehčení 
přední části vozíku. Nahrazení za klasická kola by mohla být poměrně reálná možnost, 
avšak tato varianta řešení by zásadně neovlivnila vzhled a téměř vůbec celkovou my-
šlenku konceptu.

Navržený ocelový rám byl nejlevnější a nejvhodnější volbou. Jeho cenu může navýšit 
atypický tvar profilů, z nichž je rám svařen a také potřebná kvalitní povrchová úprava, 
jelikož je rám krytý pouze z části a někdy zcela odhalen. 

10.1
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Další vymožeností, jako je například zabudovaný dotykový tablet a chladnička na ná-
poje, nemusí být součástí základní výbavy a mohou být instalovány jako nadstandard  
za příplatek.

Vývoj a technické inovace by byly jistě na začátku důvodem, proč by se uvedený mo-
del prodával za vyšší cenu než je u klasického vozíku okolo 120 000 Kč. Avšak přesto 
by se mohl navržený elektromobil prodávat pod cenou modelu od firmy Garia, jenž je 
považován za luxus a stojí v přepočtu asi 350 000 Kč. 

10.3 sociální funkce
Z pohledu sociálního přínosu nejsou funkce golfového elektromobilu extrémně výraz-
né. Snahou však bylo do vozu přinést i tuto přidanou hodnotu. Dostatečným prostorem 
pro oba hráče by mělo být vytvořeno pohodlné místo pro odpočinek a příjemnou kon-
verzaci. Důležitý je v dnešní době i přístup k internetu skrze tablet umístěný ve stol-
ku mezi hráči. Jak již bylo zmíněno, golf je především společenskou hrou a světové 
statistiky ukázaly, že dokonce 10 % hráčů se v golfové společnosti ocitnou právě díky 
obchodním či společenským zájmům. Pokud tedy vozidlo poskytne potřebné pohodlí, 
může se stát nedílnou součástí mnoha rozhovorů, diskuzí či dokonce pracovních jed-
nání. 

Pohon na elektrickou energii díky nulovým emisím je rozhodně pozitivním ekologic-
kým aspektem. Další nespornou výhodou elektromobilů je tichost provozu. Právě ti-
cho k relaxaci a outdoorovému sportu, kde soustředění a přesnost je známkou úspěchu, 
nejvíce přispívá. Tiché a ekologické golfové vozíky se stávají taktéž velice oblíbeným 
dopravním prostředkem ve městech či rozlehlých areálech nejen ve státech USA, ale 
všude po celém světě. Díky rychlostem do 25 km/h a účinnému brzdnému systému je 
tento prostředek velice bezpečný a vhodný také pro nezletilé uživatele. Jednoduchost, 
s jakou se vozík ovládá, jen přispívá k rozšíření jeho užívání a zvyšování produkce.

Během návrhu se dbalo také na udržitelnost designu. Materiály, z jakých je vozík vyro-
ben, jsou dobře recyklovatelné, a tak nezatěžují životní prostředí. Problem je tradičně 
s recyklací baterií. Ty představují největší hrozbu pro životní prostředí. Je však jen 
otázkou času, kdy se tato skutečnost změní.
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závěr

Cílem této diplomové práce bylo provést rešerši dostupných zdrojů a informací na 
téma golfových dopravních prostředků, tzv. golfových vozíků a potřeb používaných 
při golfu.  Na základě analýzy zdrojů bylo možné přijít s novým řešením elektromobilu. 

V první části diplomové práce byla nejprve podrobně popsána historie golfu a golfových 
vozíků, která ukázala nejen jakým směrem se vývoj ubíral, ale také kde se zastavil. 
Z průzkumu plyne, že současná podoba tří nejprodávanějších značek je v podstatě 
stejná jako z 60. let minulého století. 

Technická analýza detailně mapuje komponenty, technické součásti a konstrukci 
stávajících vozíků. Dále přináší přehled o moderních technologiích, které mají reálnou 
šanci na využití a integraci v návrhu a mohou zlepšit výkon či některé jiné funkce 
vozidla. Ploché Li-Ion baterie ukryté v podlaze sníží těžiště, zvýší stabilitu a šetří 
prostor uvnitř vozidla. Stávají se tak výraznou a velmi přínosnou technickou inovací. 
Další novinkou je InWheel Motor. Tato pohonná jednotka, nacházející se uvnitř kola, 
přispěje opět k lepší stabilitě, účinnějšímu brzdnému systému a větší volnosti návrhu. 

Designérská část představuje současné vozíky z pohledu důležitých součástí, které 
mají rozhodující vliv na vzhled. Autor se zde také věnuje již vytvořeným designovým 
studiím, alternativám a vymoženostem, které umožňují snadnější pohyb na hřišti a  
přenášení golfového vybavení. Snahou bylo pochopení jejich existence a nalezení 
výhod či nevýhod jednotlivých variant, které se následně promítly do finálního návrhu.

Druhá část diplomové práce využívá nabytých znalostí a důležitých poznatků, 
které vyplynuly z rešerše. Ze tří vytvořených variant s odlišnými přístupy k řešení 
byla nakonec zvolena varianta finální, která nejlépe odpovídala předem zadaným 
požadavkům a cílům diplomové práce. 

Specifický design finálního konceptu není založen pouze na technických inovacích 
a stylingu, ale vychází především z jednotlivých funkcí. Výraznou změnu vzhledu 
vozíku zapříčinilo atypické řešení ukládání golfových bagů s holemi. Originální 
myšlenka s jejich umístěním mezi sedadla pasažérů zjednodušuje jejich naložení a tím 
zkracuje dobu přípravy golfového výbavení na hru. Hráč si zároveň může vybírat 
hole přímo z vozu a není tak nucen pro ně chodit do zadní části. Díky použití motorů 
v zadních kolech s funkcí zatáčení došlo ke zvýšení výkonu a zlepšení manipulace 
s vozidlem. Ke zvýšené bezpečnosti pasažérů a lepší stabilitě přispělo rozšíření 
podvozku, přičemž redukci jeho délky uvítají především správci vozového parku. 

Nové i osvědčené funkce byly uceleny do jednotného, kompaktního a přehledného 
designu, který je uživatelsky příjemný a intuitivní. Design splňuje cíle diplomové 
práce, zapadá do golfové etiky, podporuje hru samotnou a stává se tak nedílnou 
součástí tohoto jedinečného sportu.
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