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1   Úvod

Předkládaná disertační práce (dále DP) svým zaměřením spadá do oblasti tvůrčí 
činnosti. Hlavním oborem je průmyslový design a následně jeho specifická část 
nazývaná designem dopravních prostředků nebo-li transport designem [1]. 

Primárním cílem práce je navržení nové podoby exteriéru i interiéru karoserie 
malého vozidla Mitsuoka Kit Car, vlastněného ve dvou exemplářích sériové podoby 
Ústavem konstruování VUT v Brně, při zachování funkčních prvků a podvozku.

Mitsuoka MC-1 je jednomístné vozidlo s polootevřenou dvoudílnou laminátovou 
karoserií kategorie microcar s podpůrnými ocelovými rámy. Významnou vlastností 
sériové podoby je stavebnicový charakter skrývající se pod názvem Kit Car. Vozidlo 
je dodáváno ve zcela demontovaném stavu. Není homologováno pro provoz na 
pozemních komunikacích v ČR.

Řešení zadané problematiky zahrnuje interdisciplinární přístup (vnější komplexnost)  
z oborů technických (materiálové inženýrství, technologie, informatika),  
přírodovědných (ergonomie) a humanitních (umění, ekonomie) [2]. Základem práce 
je navržení nového řešení designu, tzn. výsledným řešením je subjektivní soubor 
myšlenek, který nemá exaktní charakter a nelze jej tudíž chápat jako neomylné 
východisko, dogma.

Prvotním impulsem k řešení práce byl požadavek na vývoj vlastní podoby karoserie 
výše zmiňovaného vozidla, která bude lépe odpovídat požadavkům na výuku  
i provoz, zvýší užitnou hodnotu a bude atraktivní pro studenty VUT a mladší 
generaci. 

Vozidla jsou využívána zejména pro výuku - studenti měří různé parametry (testy 
olejů, zjišťování dynamiky, měření hlukové emise, polohy těžiště, atd.),  rozebírají 
je a zase skládají za účelem porozumění stavby a funkce jednotlivých prvků na 
méně komplikované sestavě. Mají také možnost otestování a využití strojů v areálu 
FSI. Sekundárně je vozidlo využíváno pro prezentační účely ÚK.

obr. 1.1   Sériová podoba Mitsuoka MC-1

1
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2   současný stav poznání 

2.1   vozidla kategorie microcars
Vozidlo Mitsuoka Kit Car se řadí do skupiny vozidel pojmenovaných „microcars“, 
neboli mikroauta. Jedná se zpravidla o jedno- až dvoumístná vozidla s velmi malým 
půdorysem vhodná pro překonávání krátkých vzdáleností nebo pro městský provoz. 
Jejich malé rozměry umožňují i parkování napříč mezi podélně odstavená vozidla. 
Charakteristická je vzpřímenější poloha posádky odpovídající poloze v nákladních 
automobilech. Tomu odpovídá celková výška, která často přesahuje výšku běžných 
osobních vozů.

 Historicky jsou rozšířenější zejména ve státech jižní Evropy, kde jsou také lokalizováni 
jejich hlavní výrobci. Na území střední a východní Evropy nejsou tato vozidla příliš 
známá a nemají zde ani tradici (vyjma Velorex Oskar v ČR).

Tato vozidla jsou omezena obsahem a výkonem motoru a celkovou hmotností. Jejich 
výhodou je zařazení do kategorie „Lehké čtyřkolky“ (kategorie L, motocykly), a je 
proto možné je řídit od 15 let (ČR, v některých zemích EU od 16 let).

Lehké čtyřkolky (LB)  [3]

Čtyřkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu je menší než 350 kg, do čehož se 
nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel, dále, jejichž nejvyšší 
konstrukční rychlost nepřesahuje 45 kmh-1 a jejichž zdvihový objem motoru 
nepřesahuje 50 cm3 u zážehových motorů nebo pro jiné druhy motorů maximální čistý 
výkon nepřesahuje 4 kW.

2.1.1 relevance minivozů

Průměrná obsazenost vozidel neustále klesá. Dle statistik EU ve sledovaných státech 
členských zemí cestují průměrně v jednom automobilu méně než 2 osoby. Při srovnání 
závěrů [4] v různých státech je možné vysledovat trend závislosti vývoje nárůstu 
dopravy na hospodářském růstu a životní úrovni obyvatel. 

Některé studie ukazují, že nejmenší obsazenost vykazují vozidla s účelem cesty  
k dojíždění. Nejčastěji se jedná o tzv. pendlery. Ti vykonávají alespoň dvě krátké 
cesty denně [5] a jedná se zejména o jedince dojíždějící do zaměstnání nebo o kurýry. 
V případě dojíždění do zaměstnání jsou cesty uskutečňovány v období ranních  
a večerních hodin, což odpovídá časovému rozmezí, kdy nejčastěji vznikají dopravní 
zácpy. Minivozy lze považovat za partikulární řešení vedoucí k jejich snížení.

2.2 analýza historického vývoje
Přesné datování počátku vývoje malých vozidel je velmi těžce vymezitelné. Skutečný 
rozvoj kategorie malých automobilů nastal v období po 2. světové válce z důvodu 
nedostatku pohonných hmot a surovin i nízké kupní síly.  Velký zájem byl o levná vozidla  

2

2.1

2.2



současný stav poznání

strana

8

s nízkou spotřebou. Poptávka po levných dopravních prostředcích přetrvávala zejména 
v Německu a celém území Evropy. 

Nejvýznamnějším představitelem se stala legendární Isetta původem z Itálie vyráběná 
pod hlavičkou BMW s motorem o výkonu 8,8 kW. Výraznou inovací bylo otevírání 
dveří v přední části včetně sloupku řízení.

Dalším rozšířeným modelem byl Messerschmitt KR175 a KR200. Jednomístný vůz 
původně navržený pro válečné invalidy vystihl dobu a ujal se jako lidové vozítko. 
Tvarování stroje vychází z výrobního programu společnosti - letadel. Vlivem 
poválečného nedostatku zakázek se firma přeorientovala na výrobu malých vozidel.

obr. 2.1   BMW Isetta [6] a Messerschmitt KR200 [7]

2.2.1 současnost a sériová vozidla

V současnosti vyráběné vozy microcars se často svým pojetím více blíží automobilům 
vyšších tříd a rozměrů. S ohledem na bezpečnost, a tím i na cílovou skupinu zákazníků, 
reagují integrací systémů zvyšujících koncovou cenu a jejich konkurenceschopnost se 
jako jedna z hlavních výsad vytrácí.

U jednotlivých vozidel lze velmi často vypozorovat snahu o přenesení proporcí vyšší 
kategorie vozidel do kategorie microcar při zachování výšky. Výsledkem je hračkovitá 
podoba snižující společensky vnímanou symbolickou funkci.

Zajímavý model Be Two představil v roce 2006 francouzký Ligier. Je určen pro skupinu  
mladistvých s možností řízení od 16 let.

obr. 2.2  Ligier Be Two [8] a Reva G-Wiz [9]
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2.3 design malých dopravních prostředků

Pro ucelený přehled je nutné doplnit typy vozidel příbuzných, která jsou rozměrově 
podobná, ale prezentují se pro jiný účel a s rozdílným přístupem k tvarování. U těchto 
vozidel je možné vypozorovat vlastní styl a jeho znaky.

terénní čtyřkolky 

Jsou určeny pro zábavu a zaměřeny na aktivní jedince. Tomu odpovídá výrazně 
klínovitá (diagonální) forma ve směru pohybu s výrazným členěním objemu  
a přiznanými konstrukční prvky. Dynamický design vyjadřuje emoce - agresivitu, 
rychlost.

golfové vozíky / Quad 

Určeny pro osobní přepravu v rámci areálů, apod. Velmi často se jedná o elektromobily 
(NEV). Jsou určeny pro krátkodobé aktivity a rychlý přesun, čemuž odpovídá 
polootevřená koncepce. Design většinou využívá jednoduchého tvarování, působí  
téměř staticky s horizontálními liniemi doplněné o přechody s velkými radiusy. Je 
charakteristický svou harmonií, optickou stabilitou a vyjádřením pomalého pohybu.

GEM eS Model

obr. 2.3    Terénní čtyřkolka Tomahawk [10] a GEM e5 (Daimler Chrysler) [11]

2.3
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3   Cíle disertační práCe

Cílem zadané doktorské práce je návrh nového exteriéru i interiéru postavený 
na podvozku zakoupeného sériového vozidla mitsuoka microcar mC-1 se 
zachováním základních funkčních prvků, tzn. podvozkového rámu včetně řízení  
a tlumících elementů, motorové jednotky a prvků pro ovládání beze změn.

Zachované prvky nesmějí být omezeny nebo změněny po stránce funkční, jejich 
tvarování promítající se do podoby celkové soustavy však může nebo mělo by být 
pozměněno za cílem proměny sériové podoby (např. podoba přístrojové desky).

Výsledné řešení sleduje dílčí cíle a aspekty:

• určení cílové skupiny a její charakteristiky
• určení koncepce vozidla
• transformace způsobu využití do nového designu
• navržení vlastního designu, který:

- dodrží nebo vylepší ergonomické parametry,
- respektuje vstupní konstrukční skupiny,
- odpovídá tvaroslovím preferencím cílové skupině,
- tvaroslovím odpovídá konstrukci (dimenzování) funkčních skupin,
- je vyrobitelný,
- splňuje požadavky na výuku, popř. je rozšiřuje,
- zakládá nové možnosti využití,
- respektuje kategorii microcars,
- se vymezuje vlastním jedinečným stylem,
- zvýší užitnou hodnotu.

3
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4 analytiCKá část 

4.1   vztah produktu a pozorovatele
Reprezentační funkci objektu DP (tzn. zejména funkci symbolickou) lze rozdělit do 
dvou úrovní. První je určena institucí, kterou zastupuje (jejímž je symbolem) - ÚK 
(FSI). Druhou úrovní je skupina, pro kterou je nový design atraktivní (ať už s ohledem 
na rovinu uživatelskou nebo pouze pozorovací), tzn. cílová skupina. 

Takový vztah definuje model dle Mayer-Epplera [1], který popisuje design objektu 
jako vztah designéra vysílajícího signál uživateli pomocí objektu, který navrhnul.

obr. 4.1   Komunikační model dle Meyer-Epplera [1]

Přenesením výše uvedeného modelu do případu DP lze za odesílatele považovat 
designéra a instituci, kterou zastupuje, a v případě vystavení produktu (objekt DP) 
vysílá určitý signál uživateli. Uživatelem je v daném případě cílová skupina, tzn. 
studenti, pro které má být objekt DP atraktivní.

4.2   Cílová skupina
4.2.1   poziční modely

Jak uvádí Idso a Skjevdal [12], subjektivní estetické vnímání a sociokulturální aspekty 
ovlivňují chování zákazníka (pozorovatele objektu). Sociokulturálními aspekty 
je míněna příslušnost k určité sociální skupině, která ovlivňuje celkové chování 
jedince. Ta je charakterizována příjmem a bohatstvím, úrovní vzdělání, povoláním  
a náboženskou příslušností.

Dlouhodobý výzkum chování zákazníků a jejich rozčlenění do skupin uvádí model 
Sinus-Milieus [13], který dává do souvislosti sociální status a úroveň vkusu. Vertikální 
osa grafu vypovídá o ekonomickém postavení a o vzdělání. Horizontální osa uvádí 
příklon zákazníka k určitému stylu (konzervativní / moderní / liberální) a zároveň 
korelaci s věkem (tradiční hodnoty vyznávají průměrně lidé s vyšším věkem než moderní  
a experimentální).

4

4.1

4.2
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Ze Sinus-Milieus / Ca-T modelu (Idso a Skjevdal) a následného porovnání  
s demografickými daty vyplývá závislost úrovně vzdělání a osobního vkusu. Tuto 
vlastnost taktéž zmiňuje Idso a Skjevdal spolu se změnou vkusu a s ohledem na věk. 

Na základě těchto tvrzení lze sestavit zjednodušený model závislosti vkusu na vzdělání 
s vyznačením personifikací jednotlivých stylů a uvedením situace na trhu s vozy 
microcars (Obr. 4.2). 

Tradiční styl Experimentální
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Modernismus

Pozice vkusu studentů FSI Posun vkusu studentů FSI
Posun polohy nového designu

obr. 4.2   Závislost vkusu na vzdělání s vyznačením pozice zástupců kategorie microcars, současné 
pozice Mitsuoka MC-1 a směru cílení nového designu.

4.2.2   specifikace cílové skupiny

Významným cílem nového designu je atraktivizace technických oborů a předmětů, ve 
kterých se studenti mohou setkat s vlastními produkty, které je možné dále upravovat 
a využívat pro výzkumné i studentské projekty. Cílovou skupinou jsou proto studenti 
posledních ročníků středních škol, ale také studenti prvních ročníků FSI (bakalářské 
studium), kteří se rozhodují o dalším směřování studia, tj. 16-25 let.

Většina studentů pochází z malého města nebo obce a v době studia bydlí na kolejích. 
Pochází z rodiny s nízkými nebo středními příjmy (většinou pouze jeden z rodičů), 
kde rodiče mají střední nebo vysokoškolské vzdělání (většinou pouze jeden z rodičů).
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Studenti nebo uchazeči o studium jsou převážně technicky orientovaní bez výraznějšího 
zájmu o estetiku. Vyznávají konzervativní styl oblékání, v některých případech  
s experminetálními sklony (skating styl, Obr. 4.7, pravý spodní kvadrant). Jejich vkus 
se vyvíjí, zejména s přechodem do městské aglomerace a vzrůstajícím vzděláním 
(další ovlivnění např. vlivem zahraniční stáže). Přibližují se individuálně trendům  
a modernějšímu estetickému pojetí. Jsou silně zainteresováni ve využívání výpočetní 
techniky a on-line připojení se stává samozřejmostí. Využívají on-line komunikační 
nástroje a aplikace jako jsou sociální sítě.

Obr. 4.7 zaznamenává úroveň estetického vnímání studentů FSI a jeho posun v průběhu 
dalšího studia. Tato poloha vyplývá ze sociálního pozadí a úrovně příjmů. 

V případě objektu DP se  nejedná o produkt, který si studenti mohou dovolit zakoupit, 
ale o produkt, se kterým se mohou identifikovat, jehož styl je pro ně atraktivní  
a odpovídá jejich životnímu stylu. S ohledem na předcházející odstavec by měl proto 
mít nový design vyšší estetickou úroveň než tu, která odpovídá momentální poloze 
vkusu typického studenta FSI. 

4.2.3   referenční objekty

Při bližším prozkoumání produktů zaměřených na danou cílovou skupinu je lze popsat 
jako tvarově i barevně bohatší, komplikovanější a s rozšiřenými možnostmi (on-line 
aplikace, přehrávání hudby, apod.) ve srovnání s ostatními produkty ve své kategorii.

Vhodným příkladem z oblasti transport designu mohou být motocykly vyvinuté design 
studiem Kiska pro KTM, které byly vyvíjeny přímo na základě interview se skupinou 
respondentů ve věku 15-18 let (125 Duke) a pro skupinu mladých zaměřených na 
off-road (Freeride). 

Oba modely se vyznačují komplexním tvarováním a členěním (barevným i tvarovým). 
„Street“ model 125 Duke je tvarován s důrazem na agresivitu (diagonální linie, 
koncentrace hmoty blíže přednímu kolu) a snaží se svou podobou přiblížit závodním 
motocyklům. Barevnost vychází z příslušnosti ke značce, je ale méně sjednocená než  
u jiných modelů, plochy opticky spíše rozděluje a nadále člení pomocí doplňující grafiky. 
Model Freeride využívá grafickou texturu, kterou můžeme nalézt také u spotřební 
elektroniky určené pro stejnou cílovou skupinu (notebooky, mobilní telefony).

obr. 4.3   KTM 125 Duke (vlevo) [14] a KTM Freeride (vpravo) [15]
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4.3 Charakteristiky designu
Plná verze disertační práce uvádí odůvodnění volby polootevřené koncepce pro nový 
design. Její volba přímo ovlivňuje formální podobu objektu DP. Praktická funkce, tedy 
vlastnosti, poloha a dimenzování reprezentované funkčními prvky, zpětně ovlivňuje 
funkci označovací (na základě praktických vlastností objektu je určena koncepce)  
a následně estetickou (existující prvky omezují proces tvarování).

Reálný vztah těchto funkcí lze popsat na elementech, které definují základní znaky 
designu:

vlastnost (praktická fce) Charakteristika (označovací fce,
      estetická fce)

Jednoduchá konstrukce vstupních 
prvků (funkčních prvků)

Malý půdorys
Výška klasického vozidla

Stavebnicový charakter vozidla

Subtilní konstrukce rámu
Nízký výkon motoru

Malé rozměry
Polootevřená karoserie

Polootevřená karoserie

Odpovídající tvarování

Tvarování zajišťující optickou stabilitu
Opticky vyrovnané rozložení hmoty
Zajištění dynamického výrazu

Snadná rozebíratelnost
Omezený počet dílů

Lehká karoserie
Optická lehkost

Propojení exteriér-interiér

Vnímání pohybu
Jízdní prožitek
Snadná přístupnost

obr. 4.4   Charakteristiky designu

4.4 Klíčové hodnoty 
Předcházející kapitoly definují pragmaticky účel (pragmatická závislost označovací  
a praktické funkce). Jeho přenesením k emocionální rovině [1] vznikají klíčové 
hodnoty (cílové hodnoty pro nový design), tzv. Moodwords:

4.3

4.4



analYtická část

strana

15

 

stabilita

agilita

ochrana
otevřenost

lehkost

jednoduchostdynamika
ovladatelnost

pocit rychlosti

exteriér-interiér
zábava

obr 4.5  Klíčové hodnoty nového designu

4.4.1 reprezentace klíčových hodnot

Charakteristiku jednotlivých hodnot je možné vyjádřit vizuálně pomocí existujících 
referenčních objektů (sémantika):

otevřenost
exteriér-interiér
jednoduchost
stabilita
ovladatelnost
agilita

obr. 4.6   Golfový vozík RXV [16] 

Design RXV se vyznačuje tvarováním charakteristickým pro tuto skupinu vozidel. 
Horizontální linie podlahy a navazující vertikální plochy směrem k sezení vytváří statický 
dojem, nekomplikované až rovinné plochy dodávají jednoduchost, která koresponduje  
s účelem vozidla - nízké rychlosti a zejména s technikou - jednoduché ovládání, žádné 
přídavné bezpečnostní nebo jiné systémy. Diagonální sklon a konvexní tvarování 
kapoty dodává dynamický vzhled přední části. Tomu dominují odkrytá kola umístěná  
v rozích karoserie zvětšující optickou stabilitu, která společně s tvarovým i materiálovým 
členěním dodávají agilitu. Vozidlo působí rozdílným charakterem v přední dynamické 
části a zadní statické části s konzervativním pojetím. Díky redukované sdružené 
kapličce s dominantním volantem je pro řidiče snadno předvídatelný způsob ovládání.
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lehkost
stabilita
dynamika
plynulé linie
ochrana

obr. 4.7   BMW Efficient Dynamic concept [17] 

Design BMW Efficient Dynamic aplikuje prvek vrstvení (snížení optické hmotnosti) na 
architekturu sedanu. Tvarování jednotlivých prvků s barevným kontrastem signalizuje 
využití neocelových materiálů (kompozity). Integrativní design se silně prosklenou 
kabinou a světlými barvami působí svěžím dojmem, čistotou (Efficient). Vrstvení 
v zadní části v oblasti světlometů navazující na diagonální linku rámu naznačuje 
tvarem spojler - navození dojmu rychlosti, efektivity a dynamiky (Efficient Dynamic). 
Dynamika je vyjádřena nejen agresivním vzhledem v čelní části, ale také detaily jako 
tvarování disků kol. 

agilita
stabilita
zábava
pocit rychlosti
exteriér-interiér
otevřenost

obr. 4.8   KTM ATV 525 XC [18]. 

KTM ATV má výraz charakteristický pro terénní čtyřkolky. Dynamický až agresívní 
vzhled je docílen ostrými přechody mezi zřetelně ohraničenými plochami, které jsou 
výrazně diagonálně směřované. Kapotáž pouze v horní části a nezakryté funkční 
prvky naznačují praktickou funkci vozidla - technické prvky a parametry jako centrum 
zájmu. Vlivem barevného kontrastu jsou nejvíce zdůrazněné kapotované prvky, tzn. 
elementy, které byly vytvořeny designérem za účelem zatraktivnění a na které má být 
soustředěna pozornost. Vytvářejí vlastní charakter (označovací funkce) a jsou jedním 
ze symbolů. Veškerá hmota je soustředěna mezi nápravy, kola jsou umístěna výrazně  
v rozích pro docílení výrazné optické stability (podporuje určení vozidla). 

Referenční objekty uvádějí možnosti reálného promítnutí klíčových hodnot do formy 
produktu v transport designu a napomáhají k porozumění estetického a formálního 
vyjádření určitých vlastností. Každé z vozidel má ale svůj vlastní charakter, který 
nelze zachovat přenesením daného prvku na jiný objekt - estetická forma (syntax) je 
částí obsahu (sémantika).
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5 vstupní data
Pro účely vývoje nového designu bylo nutné získat přesná vstupní data. Těmi jsou tvary, 
rozměry a pozice zachovaných funkčních celků, tj. podvozek, motor, řízení. Vzhledem 
k chybějícím podkladům byla zvolena metoda reverse engineeringu - scanning.

Scanningu byl podroben podvozkový rám včetně jeho spojovacích prvků a některých 
dalších prvků, jejichž povrchy se vyskytují v blízkosti karoserie.

Jeho cílem bylo získání přesného polygonálního 3D modelu v digitální podobě včetně 
montážních bodů pro napojení karoserie. Ten následně převést pomocí primitiv do 
podoby NURBS.

Scanning byl proveden pomocí scanneru Atos vlastněného domovským ústavem FSI. 
Měření bylo zpracováno podpůrným softwarem Atos v6.0.2-4.

Po získání NURBS modelu podvozku byly manuálně naměřeny a vymodelovány 
veškeré zbývající prvky podvozku, motoru a ovladače. Tím bylo uzavřeno získání 
veškerých vstupních dat do digitální podoby.

obr. 5.1    Výsledná podoba vstupních parametrů

5
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6 design

6.1 postup
Při vývoji designu předmětu DP bylo postupováno dle následujícího schématu. 
Postupně se měnila technika zpracování od skicování k modelování ve 3D software.

struktury

základní pohledy

konceptuální design

výsledný design

rozpracování konečné koncepce

rozpracování vybraných koncepcí

sk
ic

i
di
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tá

ln
í m
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obr. 6.1   Postup návrhu designu

6.2 vývoj návrhu
V počáteční fázi po zadání projektu probíhalo volné skicování bez hlubší znalosti 
problematiky. Návrhy vycházely pouze z prostorových nároků podvozku a ostatních 
funkčních prvků, přesto vzniklo několik zajímavých konceptů.

Ve druhé fázi a na základě hlubší znalosti o designu vozů byl aplikován přístup uvedený 
ve výše uvedeném schematu a zcela od začátku.

obr. 6.2   Otevřená koncepce silniční čtyřkolky předkládaná při Státní doktorské zkoušce byla komisí 
zamítnuta. Koncept využívá stejných dílů pro přední i zadní část, rozdílné je pouze osvětlení.

6

6.1

6.2
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obr. 6.3   Návrhy, ve kterých je možné nalézt prvopočátky finální podoby.

Současně s uvedenými skicami vznikla také skica, která se stala podnětem dalšího 
vypracování s vyústěním do konečného designu. Po dalším rozpracování byla přenesena 
do 3D pro ověření proporcí a dalšího potenciálu pro výsledný design. Následovaly 
práce na řešení detailů ve formě skicování s následným převodem do 3D prostoru.

obr. 6.4   Rozvíjení klíčové myšlenky, propojení exteriéru s interiérem
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obr. 6.5   Vývojové linie nového designu

6.3 výsledný design
Výsledný design je souhrnem všech poznatků vyplývajících z analytické části. Design 
lze popsat jako integrativně-aditivní. 

Celkové rozměry vozidla se vlivem nového designu pozměnily nevýrazně, pouze  
u celkové délky vozidla došlo ke zkrácení v zadní části (podpora charakteru kategorie 
microcars, optické odlehčení a přenesení hmoty více vpřed).

obr. 6.6   Výsledná podoba designu 3/4 perspektivní pohledy.

6.3
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6.3.1 reprezentace klíčových hodnot na výsledném designu

Základním tvarovým prvkem návrhu je motiv blatníků, který ohraničuje prostor pro 
řidiče a přepravní prostor. Zároveň je prostředkem propojení čelní a zadní části vozidla. 
Dopomáhá k vyrovnání proporcí a vynáší opticky hmotu směrem vzhůru. Společně  
s křivkou střechy a zadních blatníků vytváří tři horizontální (diagonální) úrovně, které 
rozdělují výšku vozu. 

Jednotlivé klíčové hodnoty stanovené v kap. 4.6 lze rozpoznat na novém designu 
objektu DP následně:

Ochrana 

• částečně viditelný ocelový podvozkový rám a viditelný střešní rám
• konvexní tvarování v přední části zvyšuje i optickou tuhost
• řidič obklopen v přední i zadní části 

Pocit rychlosti 

• polootevřená karoserie
• níže položená sedačka bez polstrování s výraznějším bočním vedením
• agresivní linie v oblasti předních světel
• tvarování střechy v zadní části a zadní část blatníků, které obcházejí vstup do 

zavazadlového prostoru, mají tvar spojleru

Stabilita  

• částečně odkrytá kola umístěná v rozích karoserie
• optické rozložení hmotnosti - postupné ubývání hmoty odspodu směrem vzhůru
• nejširší body karoserie v oblasti kol
• úzká zadní část a zadní blatníky svažující se vnějším směrem
• opticky vyrovnané rozložení hmotnosti 

Lehkost 

• částečně odkrytá kola
• barevné členění ploch
• objemy tvořené několika nezávislými plochami, které jsou tvarově a barevně 

odděleny (blatníky, sedačka, zadní část)
• využití textilu v interiéru 
• střešní panel tvořený pouze trubkovým rámem a velkoformátovým prosklením

Dynamika 

• postupné rozšiřování karoserie v přední části vozu směrem k přední nápravě 
(nejširší bod a oblast, kde je třeba mít nejširší čelní štít za účelem ochrany řidiče) 
a postupné zúžování směrem vzad a následné rozšíření už pouze v oblasti blatníků 

• diagonální linie (blatníky vpředu, zužování předních světel, zadní část střešního 
panelu a vstup do zavazadlového prostoru)
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Agilita

• plynulé plochy (blatníky, interiér v oblasti sedačky) s přechodovými hranami do 
lemů nebo navazujících ploch

• dynamické členění - rychlé změny tvarování blatníků
• nízká optická hmotnost podpořená barevným členěním (použití červené barvy)

Jednoduchost 

• některé z povrchů vykazují téměř 2D tvarování (čelní a střešní štít)
• integrovaná sedačka
• blatníky ve spodní části nezakrývají rám a některé funkční prvky jsou částečně 

viditelné
• přiznané spojovací prvky (uchycení čelního a střešního štítu, přiznané DZUS 

rychlouzávěry ke spojení dílů karoserie)
• design volantu 

Ovladatelnost 

• prvky stability zvyšují dojem ovladatelnosti (kola v rozích karoserie)
• centrální palubní deska s integrovanými ovladači 
• kaplička přístrojové desky s volantem jako dominantní prvek interiéru vystupující 

směrem k řidiči (podpořeno barevným kontrastem)
• výrazné světlomety

Propojení exteriér-interiér

• přechodové plochy v oblasti palubní desky / exteriér
• přechodové plochy v oblasti opěradla sedačky 
• křivky přecházející od přístrojové desky přes podlahovou část a sedačku směrem  

k opěrce hlavy a střešnímu panelu

obr. 6.7   Základní pohledy a rozměry vozidla
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obr. 6.8   Členění prostoru

6.3.2 barevnost

Na základě kap. 4 vychází barevnost z existujících identit ÚK a FSI. Charakteristickou 
barvou je šedá ve dvou lesklých odstínech odpovídající oběma identitám a symbolizující 
markantnost, profesionalitu, neobvyklost [4]. Tmavší je využita pro hlavní části 
karoserie z důvodu nižšího kontrastu s černým rámem, který je částečně viditelný 
pod blatníky. Světlejší odstín je aplikován na základní tvarový prvek - blatníky, je 
kontrastní a poutá pozornost. Doplňkové díly jako disky a lamely volantu mají červeně 
anodizovaný povrch v odstínu typickém pro Ústav konstruování. Barevný kontrast 
opticky podporuje agilitu a červený odstín dodává agresivitu typickou pro produkty 
cílené na stejnou cílovou skupinu. Dodatečné rámy jsou ve stejné barvě jako rám 
původní (označení stejné funkce).

6.3.3 ergonomie

Oproti sériovému provedení Mitsuoka MC-1 vykazuje nové provedení vylepšené 
ergonomické parametry. 

Samostatná sedačka byla nahrazena integrovanou bez polstrování, které není pro krátké 
trasy nutné. Tím dochází k úspoře několika dílů a ke změně polohy řidiče. Bod H je 
umístěn více vzadu (44 mm) a níže (-114 mm), tzn. posouvá se taktéž těžistě soustavy. 

Řidič je chráněn čelním štítem, který je určen pouze jako ochrana před povětrnostními 
vlivy, popř. mrholením. Nejedná se o štít s ochranou proti dešti, štít není vybaven  
v předkládané podobě odvodňovacími kanálky nebo jinými opatřeními. Vzhledem  
k využití není taková funkce nutná.
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Odstraněním laminátového střešního panelu a jeho nahrazením trubkovým rámem 
dochází k výraznému zlepšení výhledů z vozidla. V průběhu návrhového procesu 
postupně zmenšované a směrem dolů přesunované světlomety nezasahují do přímého 
výhledu řidiče. Společně s panoramatickou střechou je tak dosaženo maximálních 
přímých výhledových úhlů. Grafika aplikovaná na střešní panel má za cíl snížení 
ozařování řidiče slunečními paprsky.

S ohledem na malé rozměry vozidla byl do vzhledu vozu zakomponován prvek 
střešního oblouku v čelní části, který je nejvýše umístěným bodem vozidla a zároveň 
je oblastí sklonu hlavy při nástupu. Tvarový prvek tak současně usnadňuje nástup 
(pragmatický význam znaku).

Charakteristický díl blatníků v zadní části vytváří vstup do přepravního prostoru  
o velikosti 65 l, který je shora neuzavřený a dosažitelný zezadu (viz. Obr. 6.9).  
V půdorysném pohledu je proti vniknutí vnějších nečistot nebo mrholení chráněn  
střešním panelem.

obr. 6.9   Vstup do zavazadlového prostoru a nástup do vozu. Postava o výšce 180 cm.

Hlavním vylepšeným ergonomickým parametrem je prostor v oblasti kolen, který byl 
nejvíce problémovým místem sériového provedení. Veškeré ovladače a sdělovače byly 
sdruženy do středového panelu. Nově je v přední části panelu integrována odkládací 
plocha pro malé předměty (klíče, apod.).
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obr. 6.10   Poloha řidiče s postavou o výšce 180 cm.

6.3.4 Konstrukční řešení

Výrobní technologie

Pro výrobu nových dílů vozidla byla navržena technologie jednostranné laminace 
do negativních forem. Výrazně se však snižují náklady na výrobu forem (druhých 
polovin), které tvoří hlavní část nákladů při výrobě prototypů. V případě oboustranně 
viditelných ploch (část hlavní části karoserie v oblasti opěrky hlavy, čelní plochy těla 
světel) je nutné ruční opracování viditelných částí nezaformovaných ploch. Veškeré 
laminované díly jsou navrženy jako probarvené, tzn. není nutná povýrobní povrchová 
úprava. 

Rozměrově malé díly (vnitřní výplně světlometů) lze vyrobit opět laminací nebo 
metodou Rapid Prototypingu vlastněného na ÚK s následnou povrchovou úpravou.

Kovové díly nového designu jsou navrženy pro technologii ohýbání a svařování 
(dostupné na FSI) - rám střechy, rám palubní desky, úchyt řadící páky.

Standartizované díly

Jako spojovací materiál jednotlivých dílů karoserie navzájem byly zvoleny rychlouzávěry 
DZUS využívané u kapotáží motocyklů, apod. Výrobce Southco, typ  clip-on s čočkovitou 
hlavou, křížovým zářezem a nylonovou podložkou. Jejich výhodou je rychlá montáž  
a demontáž, jsou konstruovány s předpětím a dimenzovány na časté rozebírání. V místech  
s horší dostupností nebo pro zamezení rezonance jsou doplněny o pásky systému 3M 
Dual-Lock (princip suchého zipu pro průmyslové využití). Ty jsou taktéž použity pro 
uchycení textilních částí interiéru.

Použité světlomety jsou výrobky firmy Hella s veškerou certifikací pro napětí 12V  
a odpovídají homologaci dle EHK nebo směrnic EHS/ES.
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7 závěr

Kategorie vozidel microcars je historicky výrazně menšinovým typem vozidel 
určených jak pro osobní přepravu, tak pro přepravu menších nákladů. Rozšiřuje se 
vždy v obdobích hospodářských nebo společenských krizí. Jak ukazuje kap. 2, také 
dnes je tato kategorie v popředí zájmu, a to nejen malých lokálních výrobců (zejména 
francouzských), ale i velkých automobilek jako je Renault (Twizy). Hlavním důvodem 
je hledání nástrojů vedoucích ke snížení ekonomických a environmentálních vlivů 
kongescí. 

V případě objektu DP byly zanalyzovány výhody i nevýhody dříve nebo v současnosti 
existujících modelů, sériového provedení Mitsuoka MC-1 i konceptů a příbuzných 
vozidel kvůli porozumění specifičnosti designu v závislosti na prostředí využití vozidla 
a cílové skupiny. Po bližším definování této skupiny, životního stylu a preferovaného 
designu byly stanoveny základní hodnoty, které má nový design vyjadřovat. Pomocí 
referenčních objektů byly nalezeny příklady vyjádření těchto hodnot na existujících 
konceptech s cílem využití jasných tvarových závislostí ve vlastním návrhovém 
procesu.

Na základě analýz funkčních parametrů byla zvolena pro další rozpracování 
polootevřená koncepce. Postupně byly vytvořeny různé koncepty, z nichž byla 
vybrána tvarová idea odpovídající klíčovým hodnotám a omezením vyplývajícím ze 
zadání. Následným převodem do digitálního 3D modelu byly upřesněny tvarové prvky 
a zároveň ověřena návaznost na vstupní prvky i vyrobitelnost jednotlivých dílů.

Konečný design tak naplňuje zadané cíle - přináší svěží tvarování, které odpovídá 
vymezené cílové skupině a zároveň představuje vlastní autentický styl odpovídající 
charakteru malého vozidla. 

Nový návrh designu vozidla výrazně vylepšuje ergonomické parametry - ve srovnání 
se sériovým modelem je zvětšen prostor pro řidiče, je usnadněn nástup zejména  
v oblasti hlavy, výrazně jsou zvětšeny výhledové úhly a také byly integrovány přepravní 
prostory - za sedačkou nebo malý odkládací prostor v oblasti palubní desky.   

Jiné rozčlenění karoserie přináší výhody pro montáž a demontáž vozidla díky použití 
rychlospojovacích dílů a materiálů. Pro výuku designu vytváří možnosti nových 
typů zadání - facelift nebo redesign částí karoserie s cílením na ještě užší specifickou 
cílovou skupinu, popř. za účelem tuningu (snižování hmotnosti, zvýraznění některých 
vlastností). Výhodou takových zadání jsou existující vstupní data, která lze použít jako 
podklad (připojovací body, hraniční plochy nebo křivky mezi díly) a vytvořit tak úkol, 
se kterým se budou studenti setkávat v praxi.

Výsledný produkt znamená z pohledu aplikace firemní identity posun od 2D grafiky  
k 3D objektům. Pro podporu příslušnosti byla využita barevnost typická pro ÚK. Jedná 
se o prvotní produkt navazující na existující firemní identitu z kategorie objektů.

Závěrem je možné konstatovat, že předložená disertační práce splnila vytyčené cíle, 
ale také ukázala několik oblastí, které by stály za další studium.

7
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abstraKt
Disertační práce se zabývá návrhem karoserie malého jednomístného vozidla (tzv. 
kategorie microcars), kde hnací soustava a podvozek pocházejí ze sériového provedení 
vozidla Mitsuoka Kit Car, které je charakteristické svou stavebnicovou konstrukcí. 
Návrh nové karoserie lze proto nazvat redesignem. 

Analytická část disertační práce se zabývá dvěma základními problematikami, které 
ovlivňují výsledný design. Je to Corporate Identity a problematika provázanosti 
estetického vnímání cílové skupiny s preferovaným designem. Na základě rozborů 
stanovuje klíčové hodnoty pro nový design a pomocí referenčních objektů v oblasti 
transport designu hledá konkrétní charakteristická tvarová řešení, která dané hodnoty 
vyjadřují. Tato část také obsahuje průzkum veřejného mínění zaměřený na zjištění 
preferované koncepce nového designu. Vzhledem k nízké znalosti vozidel kategorie 
microcars v ČR bylo průzkumu pouze přihlédnuto a koncepce nového designu určena 
na základě posouzení funkčních aspektů. 

Následný vývoj designu, zachycený pomocí skic a základního softwarového renderingu, 
je založen na postupných krocích vedoucích k vyjádření stanovených klíčových hodnot 
při respektování vstupních parametrů (dimenzování, rozměry a poloha připojovacích 
bodů) a základních designérských pravidel.

Výsledný návrh je uveden včetně konstrukčního řešení a obhajoby jednotlivých 
tvarových prvků. Respektuje vymezenou cílovou skupinu a zároveň reflektuje 
corporate identity instituce.

abstraCt
A dissertation deals with small single-placed car body design (so-called microcar 
cathegory). The new design is based on the undercart and the engine of serial Mitsuoka 
Kit Car. Therefore the aim belongs to re-design tasks. 

Analytical part of the dissertation deals with two basic questions influencing the final 
draft. The Corporate identity at first and a problematic of the target group level of 
aesthetical perception linked to preferred design. On grounds of analysis the core values 
for new design have been set down. The particular values have been presented with 
the help of existing reference objects from the field of automotive design. This part 
also includes a questionnairy, which had been focused on prefered design conception. 
Due to low microcars topic awareness in Czech Republic, the questionnairy had 
informational character and the final design conception has been chosen on the base of 
functional aspects analysis.

The final design development, shown on sketches and basic software renderings, is 
based on gradual steps that lead to the core values expression with regards to input 
parameters and basic design rules as well.

The final design is introduced together with description of its technical solution and 
detailed design. The solution respects the mentioned target group and the institution 
Corporate Identity.



www.uk.fme.vutbr.cz


