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ABSTRAKT 
 

Tématem diplomové práce je design elektrického zametacího stroje pro sedící obsluhu. 

Produkt je nejdříve analyzován z designerské a technické stránky. Na základě analýz 

jsou určeny cíle práce a je navržen nový design, který splňuje ergonomické, technické 

a psychologické aspekty. Dalšími nároky jsou jednoduché, snadno ovladatelné prvky, 

které zajištuji bezpečnost práce. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 
Design, zametací stroj, úklid, zametání, sedící obsluha, baterie 

 

 

ABSTRACT 
 

The topic of my diploma thesis is the design of electric ride-on sweeper. At first, the 

product is analyzed from a designer and technical aspect. From these analytics is 

determine the purpose of the thesis and made the new specifical design that is friendly 

with economical, technical and psychological aspects. Easy and easily controllable 

elements that provide work safety are the next demand. 

 

KEYWORDS 
 

Design, sweeper, cleaning, sweeping, seated operator, battery 
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1 ÚVOD 
 

Tématem diplomové práce je design elektrického zametacího stroje pro sedící obsluhu. 

Zametací stroje pro sedící obsluhu, tak je známe dnes, vznikly v 80. letech 20. století, 

kdy byly vynalezeny první zametací stroje tohoto typu. Jejich předchůdci byli zametací 

stroje na zametání ulic, kobercové čističe a universálnější čističe. Mezi 

nejvýznamnější průkopníky zametacích strojů řadíme společnost Advance, která 

funguje dodnes a patří k nejvýznamnějším dodavatelům zametacích strojů po celém 

světě. V současné době se na trhu vyskytuje velké množství strojů, lišících se svým 

zaměřením, účelem, velikostí i provedením. Od jednoduchých vysavačů, přes 

zametací stroje pro chodící obsluhu až po ty velké, s vlastním zdrojem energie, 

vybavené sedákem a určené k zametání rozlehlých podlah. 

Jednou z podmínek je vybavenost stroje sedákem pro obsluhu. Dalšími jsou 

jednoduchá konstrukce, pohodlné a intuitivní ovládání, doplnit chybějící prvky, a 

především velký důraz je kladen na ergonomii pracoviště obsluhy, která jsou často 

řešena nesprávně vzhledem k dlouhodobému sezení. 

Očekáváním je, že tato práce bude přínosem, také z důvodu využití moderních 

technologických postupů navržených pro proces výroby, použití moderních zdrojů pro 

pohon stroje a implementace novinek z oblasti informačních technologií. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 

2.1  Designérská analýza 
V následující části je popsán historický vývoj zametacích strojů a u vybraných 

zástupců, které jsou nabízeny na současném trhu, jsou popsány jejich vlastnosti, 

design, popřípadě materiál, z kterého jsou vyrobeny. U většiny strojů je design odlišný, 

ale materiál se často opakuje. Nejpoužívanějším materiálem je plast, který je používán 

převážně na kryty. Dalším materiálem je kov, který můžeme nalézt u konstrukcí strojů. 

 

2.1.1 Historický vývoj  

Ve 40. letech 19. století se stal Manchester prvním průmyslovým městem. Byl známý 

železniční dopravou, největší textilním průmyslem a spoustou dalších odvětví. 

V tomto důsledku byl Manchester takzvaným špinavým městem a byl nevhodný 

k životu. Proto Joseph Whitworth vytvořil zametací stroj poháněný koňmi, kterým 

bylo možno uklízet odpadky z ulice. Tento zametací stroj se stal inspirativním pro 

ostatní uklízecí stroje, které se vyvíjely. První patent na čistící stroj ulic byl udělen 

v roce 1849 a společnosti C.S. Bishop. [2] 

 

  

Obr. 2-1 Whitworthův zametací stroj ulic [2] 

 

Dalším odvětvím, z kterého se vyvinul bateriový zametací stroj pro sedící obsluhu, 

byly uklízecí stroje, které sloužily k úklidu domácnosti. Jedním tímto strojem byl 

kobercový čistič, který získal jako první patent na produkty tohoto typu. Byl vynalezen 

v roce 1883 v Michiganu. [1], [21] 

 

 

Obr. 2-2 Kobercový čistič [21] 
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2.1.1 

 

2.1 
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Na začátku 20. století se začaly vyrábět první universálnější čistící podlahové stroje. 

Jednou z prvních firem, která se zabývala podlahovým čištěním byla společnost 

Advance, která funguje i v současnosti a patří mezi největší výrobce podlahových 

mycích strojů. První elektrické zametací stroje pro sedící obsluhu se začaly vyrábět 

v 80. letech 20. století. [1] 

  

2.1.2 Příklady stávajících produktů  

 

Elektrické zametací stroje vyrábí mnoho společností. Mezi nejznámější patří Kärcher, 

Stolzenberg, Nilfisk, Comac, Lavor, Eureka, IPC Cleaning, Enke, Fiorentini, Floorpul, 

Garland, Laworwash, Mazzoni a další. 

 

Zametacích strojů existuje celá řada. Jednotlivé produkty se však navzájem od sebe 

liší. Lišit se mohou ve spoustě parametrech, vše začíná cenou, od které se odvíjí 

samotné vlastnosti a vybavení přístroje. Zásadním odlišujícím faktorem je velikost a 

výdrž baterií. Tato práce se zabývá zametacím strojem, který slouží k zametání 

parkovišť, parků, chodníků, ale i výrobních hal a skladových prostor. Produkt je 

větších rozměrů s větší výdrží baterií a širším záběrem zametání. Také je zde otázkou, 

jestli je nezbytné, aby měl stroj stříšku, ať už oddělitelnou či pevnou.  

 

Zametací stroj Kärcher KM 90/60 Bp Pack Advanced 

Prvním příkladem je zametací stroj od společnosti Kärcher. Tento stroj se řadí mezi ty 

levnější a menší produkty, ale v analýze je uveden, protože u nás patří k jednomu 

z nejprodávanějších zametacích strojů. [4] 

 

Dalším důvodem začleněním stroje do analýzy je osobní setkání s uživatelem tohoto 

stroje. Dne 27. 3. 2017 jsem měla možnost navštívit společnost Fisher Vyškov s.r.o a 

osobně se setkat s pracovnicí, která stroj denně užívá k úklidu výrobní haly. Díky 

návštěvě jsem měla možnost se se strojem více seznámit, a především zaznamenat 

nedostatky produktu.  

 

 

Obr. 2-3 Zametací stroj Kärcher [4] 
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Designerské řešení 

Celkové tvarování stroje působí velice uceleně. Jednotlivé části stroje na sebe dobře 

navazují a působí tak jednotně. Ačkoli tvar působí uceleně, tvarování je příliš členité 

a neutváří tak čistý design.  

 

Barevné a grafické řešení 

Užité barvy jsou nenápadné a působí velice klidně. Neutrální odstíny šedé barvy jsou 

doplněny žlutou barvou, která je použita především na ovládacích prvcích. Použitá 

žlutá je také typickou barvou společnosti Kärcher. Grafika je užita zejména na 

piktogramech označující důležité části. Dále do grafického řešení zařazujeme 

rozdělení a použití potřebných prvků ovládacího panelu. [4] 

 

 

Obr. 2-4 Zametací stroj Karcer [4] 

 

Ergonomické řešení 

U zametacích strojů z ergonomického hlediska jsou řešeny prvky, které užívá obsluha 

stroje. To je mimo jiné poloha volantu s ovládacím panelem, přizpůsobení sedačky 

všem výškovým kategoriím. V tomto případě je sedačka nastavitelná pouze 

v horizontálním směru a tím nevyhovuje některým výškám obsluhy. Na tomto panelu 

je umístěno veškeré ovládání spojené za zametáním, od počtu použitých kartáčů, přes 

zapnutí/vypnutí ventilátoru, po oklepání filtru. [4] 

 

Technické vlastnosti 

Stroj je určen spíše pro vnitřní užití. Jeho velikostí se řadí mezi menší stroje. Stroj má 

železnou konstrukci, která je obalena plastovým krytem. [4] 

Umístění jednotlivých funkčních částí je podobné jako u většiny strojů. Většina prvků 

je umístěna v zadní části – motor, baterie, nádrž na nečistoty a filtr. Odlišným prvkem 

jsou nádoby na nečistoty, které jsou dvě a jsou umístěny ve spodní části stroje, 

vysypávány jsou ručně obsluhou stroje.  

 

Délka  1635 mm  

Šířka  980 mm 

Výška 1260 mm 

Hmotnost 355 kg 
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Jízdní/zametací rychlost 6 km/h 

Celková pracovní šířka 1150 mm 

Objem nádoby na nečistoty 60 l 

Tab. 1 Technické vlastnosti Kärcher 

 

Zametací stroj COMAC CS 80 

Dalším příkladem stávajících produktů je zametací stroj od společnosti COMAC. 

Vyznačuje se odlišným řešením technické stránky, především uspořádáním 

jednotlivých prvků. 

 

 

Obr. 2-5 Zametací stroj COMAC CS 80 [6] 

 

Designerské řešení 

Stroj na první pohled působí mohutněji. To je dáno vnitřním uspořádáním 

komponentů, především posunutím nádoby na nečistoty do přední části. Samotné 

tvarování vychází z jednoduchých tvarů a je velice čisté. Na druhou stranu je příliš 

hranaté a působí tak krabicovitě a mohutně. [6] 

 

Barevné a grafické řešení 

Pro barevné řešení jsou zde opět použity odstíny šedé barvy, které působí klidně a 

čistě. Grafické doplňky na kapotě vycházejí z loga společnosti COMAC a jejich 

typickou barvou je červená. Ovládací panel je řešen velice jednoduše a může nám 

připomínat řešení palubních systému u osobních automobilů. [22] 
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Obr. 2-6 Zametací stroj COMAC CS 80 – ovládací panel [22] 

 

Ergonomické řešení 

Díky umístění nádoby na nečistoty v přední části je sedačka obsluhy posunuta do zadní 

části. Toto umístění sedačky není příliš praktické, protože neumožnuje obsluze 

dostatečný rozhled z vozu a tím se musí často vyklánět na stranu z vozu, aby tak měl 

dostatečný výhled. [6] 

 

Technické vlastnosti 

Největší odlišností, kterou se stroj odlišuje od ostatních, je jeho uspořádáních vnitřních 

prvků. Především posunutí nádoby na nečistoty do přední části, tím se značně mění i 

ostatní prvky, například kola jsou umístěna dvě vepředu a jedno vzadu.  

Tento stroj má jako první z příkladů hydraulické vyklápění nádoby na nečistoty, a to 

umožňuje zvýšení objemu nádoby. [6] 

 

Délka  2020 mm  

Šířka  1140 mm 

Výška 1430 mm (bez stříšky) 

2210 mm (se stříškou) 

Hmotnost 700 kg 

Jízdní/zametací rychlost 8,5 km/h 

Celková pracovní šířka 1440 mm 

Objem nádoby na nečistoty 190 l 

Tab. 2 Technické vlastnosti Comac 
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I.C.E IS1100 RIDE-ON SWEEPER 

Následující příklad je zametací stroj od společnosti I.C.E. a je dostupný pouze 

v zahraničí. Do analýzy byl zařazen díky jeho tvarování. [7] 

 

 

Obr. 2-7 Zametací stroj I.C.E IS1100 RIDE-ON SWEEPER [7] 

 

Designerské řešení 

Tento produkt je považován za špatný příklad stávajících strojů. Nevhodně řešeno je 

zde tvarování stříšky a zbytku stroje z pohledu neucelenosti. Stříška je řešena 

jednoduchými oblými tvary, zatímco zbytek stroje takto řešen není. Tím způsobuje 

dojem, že stříška ke stroji nepatří. [7] 

 

Barevné a grafické řešení 

Barva stroje je zvolena šedomodrá. Grafika jako u předchozí produktu se uplatňuje na 

ovládacím panelu umístěným na předním sloupku. Jako grafické doplňky je použito 

logo společnosti. Dalším grafickým znakem je červená šipka umístěna na předním 

sloupku, jejíž umístění a použití nebylo definováno. [7] 

 

Ergonomické řešení 

Sedačka je zde opět nastavitelná pouze v horizontálním směru. Díky užšímu sloupku 

je uvolněn prostor pro nohy a nasedání/vysedání obsluhy stroje.  

 

Technické vlastnosti 

Stroj je určen do vnějších i vnitřních prostor. Ke stroji lze připevnit stříšku, která může 

obsluhu chránit. [7] 

 

Délka  1500 mm  

Šířka  940 mm 

Výška 1280 mm 

Hmotnost 286 kg 
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Jízdní/zametací rychlost 6 km/h 

Celková pracovní šířka 1290 mm 

Objem nádoby na nečistoty 80 l 

Tab. 3 Technické vlastnosti I.C.E 

 

Hako Scrubmaster B310  

Další produkt analýzy není čistě zametací stroj, je také stírací. Do analýzy byl zařazen 

díky svému designu, který je u těchto strojů podobný jako u strojů zametacích. [8] 

 

 

Obr. 2-8 Zametací stroj Hako Scrubmaster B310 R [9] 

 

Designerské řešení 

Design tohoto stroje je již lepší jako u strojů předchozích. Celkový design působí více 

vyváženěji a uceleněji. Především se mi líbí zabudování rámu stříšky přímo do 

karoserie stroje. Tím stříška působí jako součást stroje, a ne jako přidaný prvek. [9] 

 

Přední část stroje není řešena jako sloupek, ale rozkládá se po celé šířce stroje. Tím 

byl zvětšen prostor sloupku a bylo do něj možné umístit motor. [8],  

 

Barevné a grafické řešení 

Barvy jsou zvoleny odvážněji než u předešlých strojů, zejména výrazná oranžová, 

která je však doplněna odstíny šedé a černé barvy. Jedinou grafickou značkou na stroji 

je logo společnosti Hako umístěno na přední části.  
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Ovládací panel je rozdělen do dvou částí. Na levé straně jsou prvky ovládající zametání 

a čištění, na pravé straně jsou prvky ovládající jízdu. Graficky jsou řešeny velice 

jednoduše a intuitivně. [8], [9] 

 

 

Obr. 2-9 Zametací stroj Hako – ovládací panel [23] 

 

Ergonomické řešení 

Ergonomie tohoto stroje je řešena nejlépe z vybraných produktů. Odebrání hmoty 

vnitřní strany předního panelu vznikl dostatek místa pro nohy. Rozdělení ovládacího 

panelu je praktické. Vůz se vyznačuje dobrým výhledem z vozu. [8] 

 

Technické vlastnosti 

 

Délka  2000 mm  

Šířka  1130 mm 

Výška 2150 mm 

Hmotnost 700 kg 

Jízdní/zametací rychlost 8 km/h 

Celková pracovní šířka 1230 mm 

Tab. 4 Technické vlastnosti Hako Scrubmaster 
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Hako Sweepmaster B1500 RH 

Předposledním produktem je stroj od společnosti Hako. Svými rozměry se řadí mezí 

větší stroje a jeho velikost lze uvést jako velikost, které bude dosáhnuto při řešení této 

diplomové práce. [10], [11] 

 

 

Obr. 2-10 Zametací stroj C Hako Sweepmaster B1500 RH [11] 

 

Designerské řešení 

Tvarové řešení stroje je řešeno jednoduššími tvary, ale přesto se od ostatních produktů 

odlišuje. Tvarování zadní části se opakuje u předního sloupku. V zadní části je umístěn 

hydraulický systém, který také ovlivňuje samotné tvarování. [10] 

 

Barevné a grafické řešení 

Jednotlivé části stroje, jako je přední sloupek, zadní části či stříška jsou barevně 

odlišeny, a to zvyšuje jejich optickou rozdělenost. Hlavní část má červenou barvu, 

ostatní prvky nesou odstíny šedé barvy. Z grafického hlediska je zde řešen především 

ovládací panel. Panel je rozdělen do dvou částí, levá část ovládá zametání, pravá řízení. 

 

 

Obr. 2-11 Zametací stroj C Hako Sweepmaster B1500 RH [11] 
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Ergonomické řešení 

Ergonomie ovládání stroje je přizpůsobena uživateli. Lépe je zde zvolena vzdálenost 

mezi volantem a ovládacím panelem. Při ovládání stroje volant obsluze nepřekáží. 

 

Technické vlastnosti 

Velikost stroje považuji za optimální a chtěla bych při řešení práce dosáhnout rozměrů 

podobných. Stroj má v zadní části umístěn hydraulický systém sloužící k vysypávání 

nádoby na nečistoty. Díky tomuto systému může mít nádoba větší rozměry. [10], [11] 

 

Délka  1335 mm  

Šířka  1596 mm 

Výška 2230 mm 

Hmotnost 700 kg 

Jízdní/zametací rychlost 8 km/h 

Celková pracovní šířka 1596 mm 

Objem nádoby na nečistoty 250 l 

Tab. 5  Technické vlastnosti Hako Sweepmaster 

 

Zametací stroj Kärcher KM 130/300 R Bp 

Posledním příkladem je zametací stroj společnosti Kärcher. Tento příklad se nejvíce 

odlišuje od ostatních příkladů. [24] 

 

 

Obr. 2-12 Zametací stroj Kärcher KM 130/300 R Bp [24] 
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Designerské řešení 

Celkové tvarování stroje působí velice uceleně. To je dáno především spojením přední 

a zadní části. Přední část stroje je tvarována jednoduchými tvary a prolisy, které 

odlehčují samotný tvar. Na druhou stranu, zadní část je tvořena pouze zaobleným 

kvádrem bez jakýchkoliv prolisů, a proto působí příliš mohutně. 

 

Barevné a kompoziční řešení 

Jak je typické pro společnost Kärcher, je celý stroj řešen odstíny šedé barvy. Pouze 

doplňky a grafika mají žlutou barvu, která je barvou společnosti. Ovládací panel je 

umístěn na levé straně stroje, v místě, kde je propojena přední a zadní část. panel je 

rozdělen do více částí – ovládání zametání, určení programu zametání, multifunkční 

obrazovka, zapalování. 

 

 

Obr. 2-13 Zametací stroj Kärcher KM 130/300 R Bp [24] 

 

Ergonomické řešení 

Ergonomické řešení je odlišné jako u předchozích strojů. To je dáno především 

spojením přední a zadní části. Tím vzniká vstup možný pouze z jedné strany stroje. 

Prostor pro nohy je menší, a to může pro některé uživatele působit nekomfortně. 

Dalším aspektem je zde výhled z vozu, který je zhoršen přesunem nádoby na nečistoty 

do přední části. [24] 

 

Technické vlastnosti 

Upořádání vnitřních komponentů je odlišné než u většiny produktů tohoto typu. To je 

dáno převážně přesunem nádoby na nečistoty dopředu. Také se zde objevuje 

hydraulické vysypávání. [24] 

 

Délka  2040 mm  

Šířka  1330 mm 

Výška 1430 mm 
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Hmotnost 1300 kg 

Jízdní/zametací rychlost 7 km/h 

Celková pracovní šířka 1300 mm 

Objem nádoby na nečistoty 300 l 

Tab. 6 Technické vlastnosti Kärcher 

 

2.1.3 Zhodnocení designerské analýzy 

 

Design stávajících produktů této kategorie vychází především z jeho funkce, cílové 

skupiny, možnostem jejich výroby a počtu vyrobených kusů. U většiny strojů není 

design příliš řešen, proto pak tyhle stroje působí mohutně a krychlovitě, 

nejvýstižnějším příkladem je zametací stroj COMAC CS 80. Opačným příkladem jsou 

produkty, které jsou až příliš členité, například zametací stroj Kärcher KM 90/60. 

 

Dalším hodnotícím aspektem je ucelenost design, zda jednotlivé části mezi s sebou 

korespondují a navzájem na sebe navazují. Za špatný příklad považuji zametací stroj 

I.C.E IS1100, kde postrádám souvislost mezi stříškou a zbytkem stroje. Také zametací 

stroj Kärcher KM 130/300 se vyznačuje rozdílností tvarování mezi přední a zadní 

částí. Naopak dobrým příkladem je čistící stroj Hako Scrubmaster B310, kde i přes 

odlišnou barvou jednotlivých části stroj působí uceleně.  

 

Z ergonomického hlediska většina strojů nevyhovuje ergonomickým požadavkům, 

především z důvodu špatné nastavitelnosti sedačky, tedy ve vertikálním směru. Také 

některé sloupky s ovládacím panelem nepůsobí pro uživatele bezpečně, například 

zametací stroj I.C.E. IS1100.  

 

Technické vlastnosti se každého stroje liší, jak svou velikostí, objemem nádoby na 

nečistoty, tak vnitřním uspořádáním komponentů. Jako nejvíce vyhovující považuji 

zametací stroj Hako Sweepmaster B1500, jehož technické řešení se stane výchozím 

pro řešení mé práce. Tento stroj je dále popisován v technické analýze. 
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2.2 Technická analýza 
 

Elektrický zametací stroj pro sedící obsluhu je určen k zametání nečistot ve vnitřních 

a venkovních prostorech. Vnitřními prostory jsou myšleny především výrobní haly, 

skladové prostory a uzavřená parkoviště. Za vnější prostory můžeme považovat 

parkoviště, chodníky, cesty, parky.  

 

2.2.1 Členění zametacího stroje 

Každý zametací stroj může mít jiné komponenty a jinou konstrukci, přesto většina 

výrobců má členění základních prvků velice podobné.  

 

Zametací stroj pracuje na principu přesuvu, který je znázorněn na následující 

schématu. Postranní metly (1) čistí rohy a hrany zametací plochy a dopravují nečistoty 

do dráhy zametacího válce, který je umístěn v podvozku stroje. Otáčivý zametací válec 

(2) dopravuje nečistoty přímo do nádoby na nametený materiál (3). Prach rozvířený 

v nádrži se třídí prostřednictvím prachového filtru (5) a přefiltrovaný čistý vzduch se 

odsává sacím dmychadlem (4). Čištění prachového filtru (5) se provádí automaticky. 

[12] 

 

 

Obr. 2-14 Členění zametacího stroje Hako [19] 

 

 

 

 

 

2.3 

 

2.3.1 
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2.2.2 Ovládací a funkční prvky 

Následující schéma znázorňuje jednotlivé části zametacího stroje.  

 
 

 

Obr. 2-15 Schéma jednotlivých částí [12] 

 

Motor 

Zametací stroje používají dva způsoby motorové sestavy. Prvním je centrální motor 

umístěný pod kapotou. Komponenty jsou pak poháněny díky rozvodům vedoucím 

z motoru. Druhý způsob, který je častěji používán, je umístění elektromotoru na každý 

komponent zvlášť. Tedy na zadní kola, rotující válec, přední postranní metle 

a ventilátor s filtrem. 

 

Kola 

Většina zametacích strojů má 3 kola. Obvykle jedno vepředu a dvě vzadu, ovšem 

některé typy opačně. Kola jsou poháněna elektromotory, připevněnými přímo 

na kolech. Průměr kola je 310 mm a jeho šířka 120 mm. 

 

Bateriový systém 

Jako pohon tohoto typu zametacích strojů jsou používány baterie. Každý stroj používá 

jiný typ baterie, ty se mohou lišit jak velikostí, tak samotnou výdrží. Výdrž těchto 

baterií se pohybuje mezi 2–6 hodinami. Avšak nabití těchto baterií někdy trvá až 15 

hodin, což je příliš dlouhá doba. Proto jedním z cílů bude naleznout optimálnější typ 
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baterií. Nabíjení se provádí díky zabudované nabíječce, kterou stačí zapojit 

do elektřiny. Napětí baterií je 36 V a jejich maximální kapacita je 450 Ah. 

Popis obrázku: kontrolka stavu nabití/vybití baterií (1), zástrčka (2), baterie (3), systém 

doplňování vody (4), konektor (5), konzoly (6). [19] 

 

  

Obr. 2-16 Bateriový systém [19] 

 

Postranní kartáče 

V přední části jsou na krajích připevněny dva rotující kartáče, které metou nečistoty 

do cesty rotačnímu válci. Jejich průměr je 600 mm. Popis obrázku: upevnění kartáče 

(1), kartáč (2), elektromotor (3). 

 

 

Obr. 2-17 Boční kartáč [19] 

  

Rotační válec 

Na podvozku zametacího stroje je připevněn rotující válec, který slouží k nametení 

nečistot do nádoby. Jeho rozměry jsou přizpůsobeny velikosti stroje a samotné nádoby, 

dlouhý je 920 mm a jeho průměr je 500 mm. Popis obrázku: rotační válec (1), kryty (2, 

3, 4, 5). 
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Obr. 2-18 Rotační válec [19] 

Ovládací panel 

Ovládací panel je umístěn v přední části stroje, a to přímo pod volantem. Na ovládacím 

panelu nalezneme všechny ovládací prvky, které jsou potřeba k ovládání stroje. 

 

Tlačítka 

Následující čtyři tlačítka (8,9,10,11) slouží k manipulaci s nádobou na nečistoty. Díky 

hydraulickému vyklápění této nádrže je vyprazdňování velice jednoduché. Držením 

prvního tlačítka (8) se nádoba zvedá, držením druhého tlačítka (9) se nádoba vysype a 

třetím tlačítkem (10) se vrátí zpět. Čtvrté tlačítko (11) vrátí nádobu zpět do stroje. 

Použitím tlačítka (12) se očistí filtr. Poslední tři tlačítka slouží k nastavení zametání. 

První z nich (13) zapíná ventilátor odsávající rozvířený prach z nádoby na nečistoty, 

pomocí třetího tlačítka (14) se spustí rotující válec a poslední (15) spouští zametací 

válec i postranní metly. 

 

 

Obr. 2-19 Ovládací panel [19] 

 

Součástí ovládacího panelu je i klíčový spínač (1), tlačítka pro klakson, parkovací 

světla, světla pro jízdu, výstražné světlo či maják (volitelné). 

 

 

Obr. 2-20 Ovládací panel [19] 
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Sdělovače  

První sdělovač slouží k signalizaci parkovací brzdy (3), pokud je brzda aktivní, 

kontrolka se rozsvítí. Sousední kontrolkou je servis (4), která svítí v případě potřeby 

servisu stroje a zároveň se na displeji počítadla provozních hodin (5) zobrazí číslo 

symbolizující část stroje požadující servis. Důležitým sdělovačem je signalizace pro 

stav nabití/vybití baterie (6). Pokud je baterie téměř vybitá, automaticky se zastaví 

všechny čistící kartáče a stroj se tak může bezpečně vrátit a dobít své baterie.  

 

 

Obr. 2-21 Ovládací panel [19] 

 

Sedadlo 

Sedadlo (1) řeší především ergonomickou stránku stroje. Musí být pohodlné, 

nastavitelné a určené pro dlouhodobé sezení. U takových strojů je sedadlo nastavitelné 

pouze pohybem dopředu a dozadu, a to je nedostatek většiny zametacích strojů. 

Sedadlo je připevněno ke stroji pomocí konzole (A) 

Pod sedadlem je umístěno bezpečnostní čidlo (B), pokud osoba obsluhující stroj nesedí 

na sedadle, nemůže se stroj pohybovat, protože je automaticky zablokován pedál, 

který nejde stlačit. [19] 

 

 

Obr. 2-22 Sedadlo [19] 
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Pedály 

K ovládání jízdy zametacího stroje slouží celkem 5 pedálů. První z nich je určen 

k jízdě vpřed (2), druhý vzad (1). Další dva pedály jsou brzdy, konktrétně servisní (4) 

a parkovací (5). Poslední pedál pomáhá při zametaní (3), při jeho stlačení se zvýší tlak 

rotačního válce k podlaze. Po spuštění pedálu se válec vrátí zpět do původní polohy. 

 

 

Obr. 2-23 Pedály [19] 

Nádoba na zametené nečistoty 

Nádoby jednotlivých strojů se mezi sebou odlišují, a to především svou velikostí. 

Objem těchto nádob je 60–300 litrů, to je ovlivněno dalším aspektem, kterým je 

vyprazdňování nádoby. Některé stroje se musejí vyprazdňovat ručně a tím musejí být 

menší. Druhým způsobem je hydraulické vyklápění nádoby, které nám dovoluje větší 

objem. [19] 

 

Obr. 2-24 Hydraulické vyklápění [20] 
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Hydraulický systém 

Některé typy zametacích strojů užívají hydraulického systému k vyprazdňování 

nádoby na nečistoty.  

Popis obrázku: filtr hydraulické oleje (1), víčko (2), nádrž oleje (3). K provozu je 

potřeba 1,5 l hydraulického oleje. 

 

 

Obr. 2-25 Hydraulický systém [20] 

 

Prachový filtr 

Každý zametací stroj obsahuje prachový filtr, který pohlcuje rozvířený prach v nádobě 

na nečistoty.  

Popis obrázku: zámek (1), Obal (2), držák (3), šroub (4), rám (5), propojení (6), 

filtr (7). 

 

 

Obr. 2-26 Filtr [20] 

 

2.2.3 Použité materiály 

Na výrobu zametacích strojů lze použít běžné konstrukční materiály. Jako materiál 

pro výrobu konstrukce a podvozku lze použít ocel. Pro výrobu jednodušších dílců 

opláštění je vhodné zvolit plasty, které získají svůj konečný tvar například technologií 

vstřikování do forem.  

 

2.3.4 

 



 

 

 

Přehled současného stavu poznání 

 

 

strana 

36 

 

2.2.4 Ergonomie 

Tématem diplomové práce je zametací stroj pro sedící obsluhu, takže ergonomické 

řešení se bude týkat především sedadla a vzdálenosti a umístění ovládacích prvků 

od něj.  

 

Sedadlo 

Tvar sedáku je nejlepší volit čtvercového nebo lichoběžníkového tvaru se zaoblenými 

hranami. Náklon sedáku by se měl pohybovat v rozmezí 0–5°směrem vzad. [13] 

U stroje společností, který byl zvolen pro technickou analýzu je velikost sedadla řešena 

správně. I co se týče pohodlnosti sezení, včetně dlouhodobého sezení, je sedadlo 

řešeno správně.  Za špatné řešení je považována nastavitelnost sedadla, které lze 

nastavit pouze v horizontálním směru. Postrádám zde nastavitelnost výšky sedadla. Při 

konzultaci s obsluhou užívající pravidelně tento typ stroje, která byla menšího vzrůstu, 

mi byl sdělen její problém s dosáhnutím nohou na pedály. 

K ovládání zametacího stroje se běžně používá volant a rychlostní pedál. Nezbytnou 

součástí sedadla je v tom případě křížová opěrka zad, která by zachytila posuv trupu 

dozadu při sešlápnutí pedálu. Bederní opěrka slouží k optimálnímu prohnutí páteře. 

Její šířka by neměla přesahovat šířku trupu, aby nebránila pohybu loktů. Doporučený 

úhel opěrky je přibližně 10° vzad. Vzdálenost volantu od opěradla by měla být taková, 

aby se natažená ruka sedící obsluhy dotýkala volantu zápěstím. Zároveň by záda 

obsluhy v této pozici měla zůstat opřena o opěrku. Toho lze docílit jednak 

polohovacím sedákem, ale také naklápěcím sloupkem řízení, který si obsluha zafixuje 

v sama v jí vyhovující poloze.  [13], [14] 

 

 

Obr. 2-27 Základní rozměry 50 % sedící postavy [12] 

 

2.2.5 Shrnutí technické analýzy 

Každý zametací stroj může mít jiné komponenty a jinou konstrukci, přesto většina 

výrobců má členění základních prvků velice podobné. Řešení mé práce bude vycházet 

ze stávajících rozměrů existujících produktů. Pro další postup práce jsem si určila 

umístění základních prvků stroje, toto členění je znázorněno na následujícím 

schématu. 
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Obr. 2-28 Schéma základních prvků 

Technické parametry stroje vycházejí ze stávajících produktů. Při řešení práce se budu 

snažit přibližného dosáhnutí těchto parametrů. V následující tabulce jsou shrnuty 

základní technické údaje. 

 

Délka x šířka  1800 x 1300 mm 

Výška 1200 mm (bez stříšky) 

2100 mm (se stříškou) 

Hmotnost 1000 kg 

Jízdní/zametací rychlost 8 km/h 

Stoupání (max.) 12–14 % 

Celková pracovní šířka 1400 mm 

Objem nádoby na nečistoty 250 l 

Tab. 7 Technické vlastnosti  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 

3.1  Analýza problému 
Zametací stroje se používají pro efektivní zametání ploch s velkou rozlohou. Jako 

cílová prostředí jsou zvoleny vnější i vnitřní prostory, např. parkoviště, chodníky, 

cesty, parky, popř. výrobní a skladové haly. Jedná se o prostory jejichž maximální 

rozměry nebudou přesahovat plochu čistění o rozloze 18000 m2.   

Design a konstrukce těchto strojů by měla vycházet primárně z jejich funkce, kterou 

je zametání podlahových ploch. Kapota většiny zametacích strojů tvoří pouze jakýsi 

obal konstrukce, který není po designerské stránce příliš řešen. Design stávajících 

produktů je často charakterizován příliš komplikovaným tvaroslovím a nesourodostí 

jednotlivých částí. Například spojením mezi přední a zadní části, nebo samotné 

tvarování stříšky, která často nereaguje na tvarování těla stroje, a tím způsobuje dojem, 

že stříška ke stroji nepatří.  Příliš statické vyznění některých ze strojů nereaguje na 

logiku provozu, která s sebou nese požadavek přiměřeně dynamického vzhledu.  

Dalším problémem vyplývajícím z analýz je nedostačující uživatelský komfort. 

Zejména nastavitelnost sedačky je možné pouze v horizontálním směru. Kvůli 

rozdílným výškám obsluhy je nezbytné, aby sedadlo bylo nastavitelné i ve vertikálním 

směru. U některých strojů je nesprávně řešeno umístění ovládacího panelu a jeho 

samotné rozmístění. Ovládání musí být intuitivní a jednoduché.  

Stávající produkty se nezabývají oblastí čistění problémových prostor, mezi které patří 

kraje a těžce dostupné či stísněné prostory. Důležitou součástí jsou baterie, které určuji 

dobu provozu. Doba provozu u současných produktů se pohybuje mezi 2–6 hodiny. 

Od toho se také odvíjí doba jejich nabití, čím déle je jejich provoz, tím déle se nabíjejí. 

To vše záleží na typu použitých baterií. Použitelnost baterií by měla splňovat pracovní 

dobu obsluhy, která se pohybuje okolo 8 hodin. 

 

3.2  Cíle diplomové práce 
Podstatou práce je vyřešit výše uvedené problémy v oblasti zametacích strojů. Cílem 

práce je navrhnout design elektrického zametacího stroje pro sedící obsluhu pro čištění 

ploch do 18000 m2. Stroj se zametací stopou 1400 mm bude určen do vnějších i 

vnitřních prostor. Nejmenší možnou plochou pro úklid může být pás dostatečně široký, 

jímž stroj projede, tudíž 1400 mm.  Pro otočení stroje bude potřeba šířka okolo 3700 

mm. Další rozměry stroje jsou určeny na základě technické analýzy, kdy jsem 

vycházela ze stávajících produktů a jejich rozměrů. Výsledkem se staly rozměry, které 

vycházejí z proporcí daných existujících vnitřních komponentů a jejich umístění ve 

stroji.  

Následující schéma znázorňuje vnitřní uspořádání základních komponentů, které se 

stalo základem pro další tvorbu. 

3.1 

 

3.2 
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Obr. 3-1 Schéma základních prvků 

 

Rozměry jednotlivých dílů vycházejí z existujících produktů. Na základě těchto 

rozměrů jsem si stanovila přibližné proporce, kterých se budu snažit dosáhnout při 

navrhování samotného designu produktu. Potřebné rozměry jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Délka x šířka  1800 x 1300 mm 

Výška 1200 mm (bez stříšky) 

2100 mm (se stříškou) 

Hmotnost 1000 kg 

Jízdní/zametací rychlost 8 km/h 

Celková pracovní šířka 1400 mm 

Objem nádoby na nečistoty 250 l 

Tab. 8 Technické rozměry  

 

Celý stroj bude využívat elektrického pohonu, kdy ve stroji bude umístěno několik 

elektromotorů přímo na požadovaných prvcích. Budou umístěny na kolech, rotačním 

válci, zametacích kartáčích a bude zde motor pohánějící ventilátor a prachový filtr.  

Dále jsem si stanovila navrhnout zametací stroj, který bude přiměřeně dynamického 

vzhledu a tím odpovídat maximální rychlosti stroje, kterou je 8 km/h. Také se 

vymezím vůči komplikovanému tvarosloví a nesourodostí jednotlivých dílů. 

Především spojení přední a zadní části a samotný tvar stříšky, která bude součástí 

stroje. 

Velmi důležitou součástí stanovených cílů je zvýšit uživatelský komfort, který s sebou 

nese problémy dlouhodobého sezení. Uživatelský komfort zvýší správné zvolení 

konzole nastavující polohu sedadla. Sedadlo tak bude nastavitelné jak v horizontálním, 

tak ve vertikálním směru. Dalším zlepšením bude správné rozmístění ovládacího 

panelu, a především jeho umístění na stroji.  

Následující cíl se bude zabývat čištěním problémových prostor. To bych chtěla řešit 

přidáním mechanismu, pomocí kterého budeme moci tyto prostor čistit. Posledním 
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cílem je naleznout optimální typ baterií, které budou splňovat požadované vlastnosti – 

především jejich výdrž a zkrácení doby nabíjení.   

Důležitým stanoviskem je zjištění možností výroby a přibližné určení výsledné 

technologie výroby. Stroj bude složen ze dvou hlavních částí, kovové konstrukce a 

plastových krytů. Kovová konstrukce bude vyrobena pomocí svařovaných dílů, výroba 

plastových dílců se bude odvíjet od jejich výsledného tvaru, jednou z možností je 

lisování plastů nebo vstřikování do forem. 

 

Jako cílové skupiny jsou zvoleny společnosti zabývající se úklidem, ale i společnosti, 

které si stroj sami zakoupí na úklid svých výrobních nebo skladových hal. Odhadovaná 

cena nového produktu se pohybuje mezi 700 000 - 800 000 Kč. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

4.1 Použitá Metodika 
První úkolem designéra je seznámit se s tématem a samotným produktem. Dalším 

krokem je udělat si první analýzy za pomocí designerských metod. Jednou z 

mých prvních používaných metod je Výzkum od stolu, kde ke zpracování je používán 

internet, pomocí kterého se hledá význam daného zadání a první existující produkty. 

Z těchto poznatků se tvoří analýzy, které jsou dále používány k odstranění zjištěných 

chyb a dosažení nejlepších výsledků. Jako další metoda je použita metoda Pozorování, 

to může být zúčastněně či nezúčastněně. Při zúčastněném pozorování komunikuje 

designer přímo s uživatelem stroje, kdežto nezúčastněné pozorování provádí designer 

bez vědomí uživatelů, a tak může bezproblémově sledovat jejich práci. Metodou 

Kontextového rozhovoru nabývám uživatelských zkušeností přímo v místě jeho 

pracoviště. [15] 

 

 

Obr. 4-1 Kontextový rozhovor [15] 

 

Následným krokem je sepsání všech poznatků z analýz, kterému nám může pomoci 

metoda Mapa zainteresovaných stran, kde jsou sepsáni všichni současní uživatele, ale 

i ti potencionální. Podobnou metodou je Mapa kontaktních míst, která slouží k sepsání 

všech míst, kde může uživatel daný produkt užívat. [15] 

 

Principem metody Brainstormingu je uspořádání všech nápadů a jejich postupné 

vyřazování. Metodou Stínování si poznačím poznatky z vlastního sekání s produktem. 

Poslední mým krokem před začátkem samotné tvorby produktu je SWOT analýza, kde 

jsou zapsány silné a slabé stránky, příležitosti a rizika. Schéma takové analýzy je 

vyobrazeno na následujícím obrázku. [15] 

4.1 
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Obr. 4-2 SWOT analýza [16] 

 

Dále použiji Generátor inovací, který slouží k propojení všech postřehů vzešlé 

z výzkumu a analýz s příležitostmi. Také se utvoří Storyboard, kde jsou pomocí 

jednoduchých obrázků a ilustrací zobrazeny designérovy nápady a myšlenky. 

Po ukončení všech analýz a uspořádání nápadů následuje samotná tvorba designu 

produktu. Vše začne metodou Skicování, kdy jednotlivé myšlenky a nápady jsou 

aplikovány na samotný stroj. [15] 

 

 

Obr. 4-3 Skicování [17] 
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Jakmile budu spokojená s některým svým nápadem, začne fáze Modelování, kde budu 

své skici přenášet pomocí počítačových programů do počítače a vytvořím 3D modely. 

Jako modelovací programy můžu použít Rhinoceros, Alias nebo Speedform, to ovšem 

záleží na tvarovém řešení. Každý z programů se hodí na jiné modelování. Jakmile 

budou hotové 3D modely, vzniknou první vizualizace. Ke správném řešení lze dospět 

pomocí testování prototypů a průběžného zkoušení dosažených výsledků. Jednou 

z použitých metod je Uživatelské testování, které slouží k představení nápadů 

samotným uživatelům a ti sami zhodnotí kvalitu nápadů. Možnou použitou metodou 

bude A/B testování, které se používá v případě rozhodování mezi více návrhy. [15] 

 

 

Obr. 4-4 A/B testování [15] 

 

4.2 Skicování  
Po určení cílů práce a získání potřebných informací o daném produktu přichází na řadu 

vytváření samotného designu. Základem je pečlivě si určit všechny důležité 

komponenty produktu, a především jejich umístění ve stroji. Mezi ty nejzásadnější 

patří ovládací prvky a samotné sedadlo obsluhy. Vše musí být správně uloženo 

především z pohledu ergonomického řešení. Proto jako výchozím stanoviskem 

pro skicování se stalo schéma, jehož součástí jsou potřebné prvky. 

 

 

Obr. 4-5 Schéma stroje 

4.2 

 



 

 

 

Variantní studie designu 

 

 

strana 

46 

 

Po určení základního schématu začalo první skicování. Aby byla velikost i umístění 

jednotlivých částí správně, skicování probíhalo na vytvořené schéma. 

 

 

Obr. 4-6 Skici 

 

4.3 Varianta I 
První varianta se zabývá myšlenkou pevné stříšky, která by byla neoddělitelnou 

součástí stroje. Stříška umístěna nad obsluhou stroje má řidiče chránit jak před nepřízní 

počasí, tak zároveň jako ochranný štít, protože produkt je určen i do výrobních a 

skladových prostor.  

 

 

Obr. 4-7 Skici varianty I 
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Zároveň se rám stříšky stává dominantním prvkem celého stroje. Nad touto myšlenkou 

bylo uvažováno již při samotném skicování. 

 

 

Obr. 4-8 Skici varianty I 

 

Celý stroj je řešen jednoduchými křivkami, které korespondují se zbytkem stroje. 

Jednotlivé křivky tvarování se opakují na více prvcích. Shodné křivky jsou vyznačeny 

stejnou barvou.  

 

 

Obr. 4-9 Varianta I 

 

Z ergonomického hlediska je zde především řešen uživatelský komfort, jehož součástí 

je sedačka stroje, která by měla být nastavitelná, jak horizontálně, tak vertikálně. To 

nám zajistí ovladatelná konzole, na niž je sedadlo upevněno. Další nezbytnou součástí 

je volant s ostatními ovládacími prvky, které nalezneme v horní části sloupku a jsou 
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umístěny tak, aby jejich ovládání bylo pohodlné a odpovídalo všem ergonomickým 

požadavkům. Tvarování středového sloupku koresponduje s ostatními prvky stroje. 

 

 

Obr. 4-10 Varianta I – přední pohled 

 

U varianty je uvažováno nad použitím hydraulického vyklápění nádoby na nečistoty. 

Hydraulika nám usnadní jak vyklápění, tak nám dovoluje zvýšení objemu kontejneru. 

Tento mechanismus je umístěn v rámu stříšky, a to nám zajistí jak jednoduchou 

manipulaci, tak bezpečné chránění mechanismu. 

 

 

Obr. 4-11 Varianta I – zadní pohled 

 

Shrnutí 

Celkový design produktu působí velice klidně. Stříška chránící obsluhu stroje působí 

příliš mohutně, zároveň schovává hydraulický mechanismus. Špatným řešením je 

považován sloupek, který je příliš úzký a u uživatele nevyvolává pocit bezpečí. 
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4.4 Varianta II 
U první varianty jsme mohli vidět použití spíše hranatějšího tvarování. Druhá varianta 

se naopak zabývá velice oblým řešením. Prvotním nápadem bylo vycházet z kulaté 

zadní části, jejíž tvarování můžeme vidět na první skici.  

 

 

Obr. 4-12 Skici varianty II  

 

Dominantní prvkem celého stroje je jakýsi pás, který postupuje z předního středového 

sloupku směrem do zadní části. Tam obepíná celou kapotu a vrací se zpět do přední 

části. Z bočního pohledu působí tvarování velice příjemně a decentně. 

 

 

Obr. 4-13 Varianta II – boční pohled 

 

 

Středový sloupek v přední části plynule navazuje na zbytek stroje. Oproti první 

variantě je zde sloupek širších rozměrů a tím působí pro uživatele bezpečněji. Zároveň 

4.4 
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díky zúžení vnitřní strany sloupku vzniká dostatek místa pro nohy a tím je samotné 

ovládání stroje příjemné a zároveň bezpečné.  

 

 

Obr. 4-14 Varianta II – přední pohled 

 

Vnitřní stranu sloupku je lépe vidět ze zadnějšího pohledu. Jak již bylo zmíněno, zadní 

část stroje je oblejšího řešení. Procházející pás tvoří zkosení hrany a tím odlehčuje 

celek. Problematickou části je vyprazdňování nádoby na nečistoty. Ruční 

vyprazdňování snižuje objem samotné nádoby. Při zvolení hydraulického 

vyprazňování by machanismus musel být umístěn pod kapotou a při samotném 

zvedání by se současně s nádobou zvedala i část kapotového krytí.  

 

 

Obr. 4-15 Varianta II – zadní pohled 
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U varianty je také počítáno s oddělitelnou sktříškou. Stříška je umístěna v zadní části 

stroje, její připevnění je velice jednoduché. Stačí odstranit krytky a konce stříšky 

zasunout do kapoty. Konstrukce stříšky bude automaticky připevněna.  

 

 

Obr. 4-16 Varianta II – přední pohled se stříškou 

 

 

Obr. 4-17 Varianta II – zadní pohled se stříškou 

 

Shrnutí  

Celkový kulatý design je velice příjemný a především se odlišuje od ostatních 

produktů tohoto typu. Avšak kulaté není až tak praktické. Oblé tvarování ubírá 

prostoru pro nádobu na nečistoty, také komplikuje umístění hydraulického 

mechanismu. Dobrým řešením je tvar předního sloupku, který je již širší a tím i 

pro obsluhu bezpečnější. Je zde dobře řešena ergonomie. Nevhodně řešena je stříška, 

která nekoresponduje se zbytkem stroje a tím nesplňuje cíl práce. 
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4.5 Varianta III 
Podobně jako druhá varianta, se tato varianta zabývá oddělitelnou stříškou. Stříška 

se velice lehce připevňuje, stačí pouze konstrukci přiložit ke stroji a u sedadla, na 

předním centrální sloupku a k podlaze připevnit. Stříška je tvarována více ostřejšími 

křivkami, avšak jako jediná z variant sahá až k přednímu sloupku, kde je připevněna.  

 

 

Obr. 4-18 Varianta III  

 

Součástí stříšky jsou i zpětná zrcátka, která slouží k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu 

couvání. Zrcátka jsou zcela nastavitelná, je možné je posouvat směrem nahoru a dolů 

a přizpůsobit se každé výšce uživatele. Kromě posouvání, je možné zrcátka i naklánět.  

 

 

Obr. 4-19 Varianta III  

 

Při pohledu na stroj bez stříšky se stává dominantním prvkem přední centrální sloupek, 

především pruh lemující sloupek. Tvarování sloupku odpovídá tvarování ostatních 

částí stroje. K jejich tvoření jsou použity křivky a stejném či podobném směru. 
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Sloupek je v oblasti nohou zúžen, a tak vytváří dostatečný prostor pro ovládání stroje 

pomocí pedálů.  

 

 

Obr. 4-20 Varianta III bez stříšky 

 

Dále je oddělena nádoba na nečistoty. V horní části pak nalezneme filtr s ventilátorem. 

 

 

Obr. 4-21 Varianta III bez stříšky 

 

Po technické stránce se třetí varianta zabývá zametáním rohů či stísněných krajů. To 

by bylo řešeno pomocí přidané hubice, která by fungovala na principu vysavače. 

Hubice by byla připojena do stávajícího ventilátoru, který odsává rozvířený prach 

z nádoby na nečistoty. Sání by se dalo řídit, zda ventilátor odsávat prach pouze 

z nádoby nebo i pomocí hubice. Hubice je umístěna po pravé straně řidiče, protože 

většina uživatelů jsou praváci. Hubici lze jak držet v ruce, tak ji připevnit do držáku. 

Hubice je nastavitelná a může měnit svoji délku. Vnitřní část je tvořena flexibilní 

hadicí. 
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Obr. 4-22 Varianta III – sací hubice 

 

Shrnutí 

Ze všech tří variant působí tvarové řešení této varianty nejvíce statickým vzhledem. 

Dominantním prvkem je zde stříška, která je řešena odlišným způsobem, než 

nalezneme u ostatních produktů této kategorie. Ne příliš vhodným řešením je tvarování 

zadní části, které je až příliš zkosené.  
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5  TVAROVÉ ŘEŠENÍ 
 

Celkové tvarování produktu je první věcí, který každý uživatel uvidí. Proto je velmi 

důležité, aby celkové tvarosloví bylo pro uživatele příjemné a nebudilo nesprávný 

dojem. Uživatel stroje se musí především cítit bezpečně a komfortně. Proto je výsledný 

design tak důležitý.  

 

 

Obr. 5-1 Finální varianta 

 

5.1 Finální varianta 
Finální varianta vznikla spojením všech tří variant. Z každé varianty bylo vybráno to, 

co je považováno za nejlepší řešení k výslednému tvarování. Na první pohled je zřejmé 

použití dominantního prvku z první varianty, tudíž použití stejného tvarování stříšky. 

Oproti první variantě, zde byla stříška v horní části zúžena a tím i odlehčena. Dále byla 

jedna z hran zkosena a tím ubrána hmota celku. Stříška slouží k ochraně uživatele jak 

před nepřízní počasí, tak jako ochranný štít.  Kryt stříšky zároveň slouží k uschování 

a bezpečnému krytí vyklápěcího mechanismu, který je potřebný k zvedání nádoby na 

nametené nečistoty.  

Z druhé varianty se finální inspirovala především lemujícím pásem, který zde prochází 

od krytu stříšky směrem dopředu přes sloupek a vrací se zpět ke stříšce. Jeho šíře se 

mění v přední části, kdy lemuje horní část sloupku a získává tak směr zkosení stejný 

jako u zkosení zadní části sloupku. 

Tvarování předního sloupku vzniklo spojením druhé a třetí varianty. Z druhé varianty 

byla přejata základní myšlenka, v přední části je sloupek širší, to bude uživatele chránit 

a uživatel se tak bude cítit komfortněji. Z třetí varianty bylo převzat volnější prostor 

pro nohy a hranaté tvarosloví. 

Z třetí varianty byl převzat nápad umístění zpětných zrcátek, v tomto případě je zde 

umístěno jedno zpětně zrcátko. To je připevněno ke krytu stříšky. Obsluha stroje má 

díky zpětnému zrcátku lepší výhled na dění okolo sebe. 
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5.2 Tvarové řešení 
Výsledný design je koncipován tak, aby stroj jako celek působil přiměřeně 

dynamickým vzhledem. Také musí odkazovat na používání stroje, kterým je zametání. 

Návrh by měl splňovat výše stanovené cíle práce, být vizuálně příjemný a intuitivně 

a snadno ovládaný. Tvarování jakéhokoliv stroje musí vycházet z jeho funkčnosti. 

Dynamický vzhled musí být tedy přiměřený, protože zametací stroje nejezdí příliš 

velkou rychlostí, jejich nejvyšší rychlost se pohybuje okolo 8 km/h.  

Celkový výraz má v uživateli vyvolat dojem, že práce se strojem je bezpečná a zároveň 

je schopen podat dobrý pracovní výkon. Tento dojem podporuje přiměřené barevné 

členění. 

 

Obr. 5-2 Tvarové řešení finální varianty 

 

5.3 Kompoziční řešení 
I přes drobné konstrukční změny si stoj zachovává výraz zametacího stroje. 

Rozmístění jednotlivých částí, především vnějších je podobné jako u stávajících a 

osvědčených produktů. Jedná se zejména o umístění zametacích kartáčů, rotačního 

válce, kol či sedačky. Zametací stroj také reflektuje svým tvarem rozložení vnitřních 

komponentů. Opticky lze stroj rozdělit na dvě části, kdy v přední části je umístěno 

ovládání stroje a v zadní potom motorová část. Celková velikost stroje vychází 

z proporcí konkurenčních strojů na trhu. 

 

5.4 Základní tvarování 
Základní tvarování vychází z jednoduchých přímých linií. Jednotlivé použité přímky 

se opakují na více prvcích. To je zobrazeno na následujícím obrázku. Křivky shodného 

směru jsou označeny stejnou barvou.  

 

Při pohledu na stroj jako celek, bylo z jedním z hlavních cílů tvarově sjednotit 

jednotlivé části, především se jedná o tvarové propojení přední a zádní části. Toho bylo 

docíleno opakováním stejných či podobných prvků. Například zkosení předního 

sloupku odpovídá směru zkosení zadní části. To je zřejmé především při pohledu 
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zboku. Dalším sjednocujícím prvkem je zde lemující pás obklopující téměř celý stroj. 

Tvarové spojení podporuje i návaznost bočních ploch, které jsou plynulé. Podstatným 

aspektem pro sjednocení je i barevné řešení, hlavní část stroje není nijak barevně 

rozčleněna.  

 

 

Obr. 5-3 Základní tvarování 

 

5.5 Přední část 
V přední části nalezneme sloupek s ovládacím panelem a krytování podvazku 

se světly. Celá přední část může být po tvarové stránce považována jako jeden celek. 

Při pohledu shora je zřejmé zaoblení celé části, které je shodné s tvarováním stříšky. 

 

 

Obr. 5-4 Pohled zepředu  

 

 

5.5 
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Sloupek 

Samotný sloupek slouží především jako kryt řídícího mechanismu a ovládacího 

panelu. Zároveň i jako ochrana obsluhy. Sloupek je rozdělen na dvě části, kdy zadní 

část tvoří ovládací panel. Nalezneme zde ovládání celého stroje. Kryt ovládacího 

panelu je ke straně obsluhy zaoblen z důvodu příjemnějšího užívání. Hrany jsou 

zkoseny, podobně jako u jiných částí. Na vnitřní straně sloupku je umístěna malá 

přihrádka na osobní věci obsluhy, např. mobilní telefon, klíče. 

 

 

Obr. 5-5 Detail předního sloupku 

 

Světla 

V přední části jsou umístěny dva světlomety. Jejich tvar je dán čtyřúhelníkem, kde dvě 

vodorovné strany a jedna svislá odpovídají ostatnímu tvarování. Zbylá křivka 

odpovídá směru bočnímu zešikmění celého stroje. Všechny křivky navazují na zbytek 

tvarování. Světlomet je pak rozdělen na dvě části, kdy vetší z nich slouží jako světlo, 

druhá pak jako blinkr. Díky oblému tvaru celého předku jsou světla viditelná jak 

z předního, tak bočního pohledu.  

 

 

Obr. 5-6 Světla 
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5.6 Zadní část 
Tvarování zadní části stroje vychází především z jeho funkčnosti. Nejpodstatnějšími 

funkčními prvky jsou nádoba na nametené nečistoty, prachový filtr a výklopný 

mechanismus. Také je zde velmi důležitý rozměr prostoru pro sedadlo. Z každé strany 

musí být dostatečný prostor pro pohyb obsluhy. Vybrání je zaobleno a po té celá hrana 

zkosena.  

 

Obr. 5-7 Zadní pohled 

 

Otvor pro lahev 

Po pravé straně sedadla je vytvořen otvor pro odkládání lahve obsluhy. Otvor je 

dostatečně prostorný pro jakoukoliv velikost. Zároveň je dostatečně hluboký, aby 

udržel lahev během jízdy. 

 

Nádoba na nametené nečistoty 

Kontejner je umístěn v zadní spodní části. Nečistoty jsou do nádoby nametány pomocí 

rotačního válce, který je umístěn pod strojem. Tvar nádoby vychází především z jeho 

funkčnosti a to tak, aby bylo možné nádobu zvednout a vysypat. Křivka tvořící zadní 

tvar se opakuje při tvarování stříšky. V krytování nádoby můžeme vidět otvor, ten je 

určen na vhazování větších či nezametených odpadků. Tvar otvoru opět navazuje na 

tvarování celé nádoby, zkosené hrany odpovídají zkosení hrany nádoby.  Pod otvorem 

nalezneme odrazku, která plynule navazuje na otvor.  

 

Prachový filtr 

Nad nádobou je umístěn prachový a čistí rozvířený prach v ní. Jeho krytování musí 

být jednoduché především na otevírání. To je prováděno pomocí madla zalisovaném 

v jeho krytu. Kryt nijak nevyčnívá z ostatního krytu.  

 

Výklopný mechanismus 

Vyklápění stroje je důležitou součástí. Je určen k pohodlnému vyklápění kontejneru. 

Mechanismus je umístěn v krytu stříšky, tím je zároveň chráněn. 

 

Stříška 

5.6 
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Stříška je dominantním prvkem celého zametacího stroje. Svojí konstrukcí o krytem 

obepíná celý stroj. Při bočním pohledu se tvar směrem nahoru zužuje. Celá stříška má 

průřez tvaru čtyřúhelníku, kdy tři strany jsou rovné a čtvrtá zešikmena. podobné 

tvarování můžeme vidět například u světel. Samotné zešikmení hrany odlehčuje tvar 

stříšky. V horní části můžeme vidět zrcátko, které svým tvarem koresponduje 

s tvarovým pojetím otvoru na nádobě.  

 

Světla 

Na rozích zadní části jsou umístěny dva světlomety. Jejich umístění je dáno nádobou 

na nečistoty a krytem filtračního systému, jsou přesně mezi nimi. Jejich tvar vychází 

z tvaru okolních křivek a předních světlometů. Světlomet je rozdělen na čtyři části – 

zadní světlo (červené), brzdové světlo (červené), zpáteční světlo (bílé) a blinkr 

(oranžový). Tvarování blinkru navazuje na tvarování předního blinkru. Díky umístění 

světlometů na šikmé hraně jsou světla viditelná jak zezadu, tak z boku. 

 

 

Obr. 5-8 Zadní část 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ 

ŘEŠENÍ 
 

Základem každého dobrého designu je i správně řešena konstrukce stroje a 

komponentů. Umístění jednotlivých komponentů musí být logické a zároveň nesmějí 

vznikat příliš volné prostory. Dalším velmi důležitým aspektem je ergonomické řešení, 

které zajišťuje bezpečné a pohodlné ovládání stroje. 

 

6.2  Konstrukčně technologické řešení 
 

6.1.1 Celkové rozměry 

Výsledné rozměry produktu vycházejí především ze zadání zametacího stroje pro 

sedící obsluhu. Velikost musí odpovídat funkčním požadavkům a rozměrům 

jednotlivých částí. Důležitou roli hraje rozmístěních jednotlivých komponentů a jejich 

samotná velikost. Toto rozmístění musí být logické a především funkční. Také nesmějí 

vznikat zbytečná volná místa, díky kterým by byl stroj velký. Celkové rozměry 

produktu jsou srovnatelné s jinými produkty této kategorie na trhu. Stroj je tedy dlouhý 

1800 mm, široký 1300 mm a vysoký 2200 mm. Odhadovaná hmotnost stroje se 

pohybuje okolo 1500 kg. 

 

 

Obr. 6-1 Celkové rozměry 

 

6.1 

 

6.1.1 
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6.1.2 Členění stroje 

Členění jednotlivých prvků produktu vychází z již zavedených a funkčních aspektů. 

V přední části nalezneme sloupek s ovládacím panelem a volantem. Stroj dále 

obsahuje jedno přední a dvě zadní kola, dva přední postranní zametací kartáče a jeden 

rotační válec. Nezbytnou součástí je sedadlo obsluhy. Dalšími důležitými prvky jsou 

pedály, nádoba na nečistoty, nebo samotná stříška. 

 

 

Obr. 6-2 Základní členění 

 

Přední sloupek 

Přední sloupek můžeme rozdělit na dvě částí, přední slouží jako kryt a zároveň ochrana 

obsluhy. V části blíže k obsluze nalezneme prvky nezbytné k řízení stroje. Mezi ně 

patří volant, kterým určujeme směr jízdy, dále ovládací panel a přihrádku na osobní 

věci obsluhy, například klíče či peněženku. Ovládací panel je složen z dotykového 

displeje a klíčového spínače. Dotykový displej mimo jiné obsahuje všechny nezbytné 

funkce k ovládání stroje. Celkový výška sloupku je 1240 mm. Díky jeho tvaru a výšce 

má uživatel dostatečný výhled z vozu.  

 

 

Obr. 6-3 Sloupek 
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Pod sloupkem jsou umístěny celkem čtyři pedály. Dva z nich jsou umístěny na pravé 

straně a slouží k ovládání jízdy, použitím prvního z nich se stroj pohybuje směrem 

dopředu, použitím druhého pedálu se stroj pohybuje dozadu. Třetí pedál umístěný na 

levé straně aktivuje parkovací brzdu. Posledním pedálem uprostřed se zvyšuje tlak 

rotačního kartáče na podlahu.  

 

Světla 

Produkt celkem obsahuje dva páry světlometů. Jeden pár je umístěn v přední části a 

obsahuje světlo a blinkr. V přední části můžeme vidět prohloubení, do kterého je 

světlomet umístěn. Na boční straně tvar plynule přechází do zbytku krytu. Světlomety 

v zadní části jsou umístěny zároveň se zbytkem krytu.  

 

Kola 

Zametací stroj má celkem tři kola, jedno vepředu a dvě vzadu. Přední kolo je 

připevněno ke konstrukci a lze jej ovládat pomocí volantu, tudíž s ním lze otáčet a 

měnit směr jízdy. Zadní dvě kola jsou připevněna ke konstrukci na pevno a nelze 

s nimi rotovat. Jsou určena pouze k přímému směru jízdy.  

 

Postranní kartáče a rotační válec 

Jednou z nejdůležitějších součástí stroje, bez nichž by to nebyl zametací stroj, jsou 

postranní zametací kartáče a rotační válec.  

 

Postranní kartáče jsou umístěny na obou krajích přední části. Počet kartáčů je ovšem 

volitelný. Uživateli, který si produkt zakoupí, je umožněno si vybrat, zda použije oba 

kartáče, nebo bude mít připevněn pouze jeden z nich. Velikost kartáčů odpovídá 

existujícím, průměr kartáče při styku se zametací plochou je 600 mm. Při zametání je 

pouze na obsluze, zda k zametání použije i přední kartáče či nikoli. Při jejich vypnutí 

se kartáče automaticky zasunou do polohy, kdy se nedotýkají podlahy a jsou zároveň 

schovány pod kapotou. 

 

 

Obr. 6-4 Postranní kartáč 

 

Rotační zametací válec je umístěn ve spodní části stroje. Na krajích je připevněn ke 

konstrukci a ovládacímu zařízení. Jeho funkce je opět volitelná. Pokud se stroj 

přemisťuje, nepotřebuje při tom zametat, proto lze válec zvednout, aby se nedotýkal 

podlahy. Při zametání se válec otáčí okolo své osy, jeho směr otáčení je po směru 

hodinových ručiček, tudíž proti směru jízdy. Takovéto otáčení umožňuje efektivnější 

zametání nečistot. Snadnějšímu zametání pomáhá i tvarové upořádání štětin válce, 
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které mohou připomínat šipku. Velikost válce je shodná s ostatními této kategorie. 

Dlouhý je 970 mm a jeho průměr dosahuje 400 mm. 

 

 

Obr. 6-5 Rotační válec 

Stříška 

Stříška je neoddělitelnou součástí stroje. Zároveň tvoří dominantní prvek, který je 

zřejmý na první pohled. V bočních stranách stříšky jsou umístěny mechanismy určeny 

pro zvedání a vyklápění nádoby na nečistoty. V horní části stříšky je připevněno zpětné 

zrcátko, které je nastavitelné svým otáčením. 

 

Maják 

Jedním z volitelných komponentů je výstražný maják, který bývá používán především 

ve výrobních a skladových prostorech jako upozornění pro okolí. Pro silnější výstrahu 

bývají některé majáky vybavené i zvukovou stopou. Maják bude ke stroji připevněn 

pomocí magnetu nebo přísavky a bude napájen vlastními bateriemi.  

 

 

Obr. 6-6 Maják 
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6.1.3 Krytování 

Krytování stroje je rozděleno na několik částí. Rozdělení vychází z logického i 

funkčního aspektu. Z hlediska funkce musí být umožněn přístup ke všem vnitřním 

komponentům, jejich následnému servisu či výměně. Zahrnuta je zde i výroba 

jednotlivých dílů. Ty budou lisovány z PE plastu pomocí forem.  

 

 

Obr. 6-7 Části krytu 

 

6.1.4 Vnitřní konstrukce  

Nezbytnou a velmi důležitou součástí při tvoření designu produktu je správné zvolení 

vnitřních komponentů, a především jejich umístění. Jejich velikost ovlivňuje celkovou 

velikost stroje. Také musejí být součásti zvoleny tak, aby byl stroj zcela funkční 

a vytvářel co možná nejlepší pracovní podmínky. Ale musí zde být brát ohled 

i na cenovou hladinu jak komponentů, tak i celého stroje, kterou určují právě 

komponenty.  

 

 

Obr. 6-8 Vnitřní konstrukce 

6.1.3 

 

6.1.4 
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Nádoba na nametené nečistoty 

Nádoba je umístěna v zadní spodní části stroje. Před nádobou je rotační válec, který 

do ní mete všechny nečistoty. Velikost nádoby je přibližně stejná jako u ostatních 

produktů. Díky elektrickému vyklápění může být nádoba větší než u produktů 

s ručním vysypáváním. Celkový objem nádoby je tedy 350 l. Její maximální rozměry 

jsou 800 mm x 680 mm 

 

Prachový filtr 

Nad nádobou je umístěn prachový filtr, do kterého je odsáván rozvířený prach. Jeho 

čištění se provádí automaticky, nebo je jej možné očistit pomocí funkce na displeji 

ovládacího panelu. Automatické čištění filtru zajišťuje konstantní sací sílu a optimální 

výsledek. Avšak po určité době je nutné provést údržbu filtru. Požadovaná doba 

údržby a její provedení bývá popsáno v manuálu stroje. Objem celého filtru je 230 l 

a jeho rozměry jsou 650 mm x 520 mm. 

 

Ventilátor 

Na prachový filtr je připojen ventilátor, který odsává rozvířený prach. Je umístěn 

na levé straně stroje. Vzduch odcházející z ventilátor proudím průduchy v kapotě 

stroje. Pro řešení této práce je použit ventilátor stejný, jako u stávajících produktů.  

 

Akumulátory 

U současných zametacích strojů i jakýchkoliv strojů na elektrický pohon využívajících 

elektrickou energie naakumulovanou v bateriích se používají především baterie 

trakční. Na rozdíl od baterii používaných v automobilech, kdy je zapotřebí krátkodobě 

podat maximální výkon a poté jsou pomocí alternátoru dobíjeny, jsou tyto baterie 

navrženy tak, aby podávaly dobrý výkon co možná nejdéle až do úplného vybití. Poté 

jsou akumulátory opět do plna nabity.  

 

 

Obr. 6-9 Rozložení vrstev baterie He3da [26] 

 

Pro takové stroje je zvolení správných baterií velice důležité, ačkoliv ovlivňují dobu 

užívání stroje a dobu, kdy musí být stroj připojen k elektrickému proudu a nabíjen. 

Proto je nejlepší zvolit baterie, které mají co možná nejmenší rozměr, naopak největší 

kapacitu a jsou rychle dobity. Jako nejlepší řešení pro tento případ jsem zvolila baterie 

od české společnosti He3da. Úroveň těchto baterií se nachází na rozmezí mezi 

vývojem a výrobou. Baterie s 3D prostorovými elektrodami na bázi lithiových 

nanomateriálů slibují mnohem lepší vlastnosti. Jejich vizí jsou baterie s parametry 

1kWh / 1 litr / 1 kg.  V současné době baterie do elektromobilů dosahují těchto 
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parametrů: měrná kapacita bateriového systému 520 Wh/litr, 125 Wh/kg, doba nabití 

70% za 15 min., 90% za 30 min. [25] 

 

V dnešní době zametací stroje s elektrickým pohonem využívají celkem 3 baterie 

o napětí 12 V. Celková kapacita baterií je pak dána podle zvoleného modelu stroje 

a pohybuje se okolo 450 Ah. Rozhodla jsem při navrhování tohoto stroje, počítat 

s bateriemi od společnosti He3da.  

 

Nabíjecí zařízení 

V blízkosti akumulátorů se nachází nabíjecí zařízení, které akumulátory nabíjí. 

Zásuvku pro připojení elektrického proudu je použita stejná, jaká se používá 

při dobíjení elektromobilů. Jedním z typů těchto zařízení jsou zásuvky a zástrčky 

Mennekes.  

 

 
Obr. 6-10 Krytka dobíjecího zařízení 

 
Pohon 

Elektromotory umístěné ve stroji jsou napojeny na jeden větší elektromotor, který 

vyrábí mechanickou práci, ta je dále pomocí alternátoru umístěného vedle motoru 

převáděna na elektrickou. Energie je dále rozvedena do jednotlivých převodových 

systému a elektromotorů umístěných na jednotlivých zařízeních. Mezi poháněné 

komponenty patří zametací kartáče, rotační válec, ventilátor, filtr, dvě zadní kola a 

ovládací panel. 

 

Servomotory 

U stávajících produktů se používá především hydraulického vyklápění. Novějším 

typem motorů na trhu jsou takzvané servomotory, které mimo jiné převádí elektrickou 

energie na lineární či rotační pohyb. Servomotor, zkráceně servo, je motor pro pohony 

(většinou elektrické, ale existují také hydraulická, pneumatická či dokonce parní 

serva), u kterých lze na rozdíl od běžného motoru nastavit přesnou polohu natočení 

osy. Ovládají se jím například posuvy u CNC strojů. Použitím těchto motorů se 

odstraní celý hydraulický mechanismus. Servomotory mají různé velikosti a proporce, 
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dle požadovaných parametrů. Zde byl zvolen motor, který splňuje požadované 

parametry. [27] 

 

Obr. 6-11 Servomotor Panasonic [28] 

 

Sací hubice 

Inovativní prvkem této práce je především sací hubice, která řeší problém s čištěním 

hůře dostupných prostor jako můžou být rohy či okraje. Sací hubice je umístěna na 

pravém boku stroje a je ukryta po krytem. Díky rolovacím dvířkám je velmi snadno 

přístupná, po odrolování rolety stačí pouze uchopit za madlo a hubici vytáhnout. 

Hubice je rozdělena na dvě části, pevnou a pružnou. Pevná část se skládá ze dvou 

železných trubek, madla a gumové části chránící konec hubice. Délka sací hubice je 

nastavitelná díky teleskopických trubek – po uvolnění pojistky lze nastavit délku. 

Tento princip můžeme naleznout například u sacích hubic vysavačů. Průměr trubky je 

100 mm. Díky nastavitelnosti je hubice lépe skladovatelná. Pružnou část tvoří elastická 

hadice, která je připojená přímo do nádoby na nečistoty a dále pak na ventilátor. 

Použití sací hubice je volitelná, pomocí tlačítka na displeji můžeme funkci zapnout či 

vypnout. Hubice může používat jak sedící, tak stojící obsluha, popřípadě může být 

vložena do stojanu ukrytého v konstrukci stroje. 

 

 

Obr. 6-12 Sací hubice 
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Konzole sedadla  

Velkým nedostatkem většiny zametacích strojů pro sedící obsluhu je nedostatečně 

nastavitelné sedadlo. Takový problém lze vyřešit použitím jiného typu konzole držící 

sedadlo. Ta bude nastavitelná jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Jedním 

z takových sedadel může být například sedadlo Granit, které je běžně využíváno 

do stavebních a pracovních strojů jako jsou traktory nebo vysokozdvižné vozíky.  

Pod sedadlem je umístěn senzor, který brání jízdě stroje bez sedící obsluhy. Pokud 

nebude obsluha stroje sedět na sedadle, stroj není možné nastartovat. [29] 

 

 

Obr. 6-13 Sedadlo Granit [29] 

 

Řízení  

Řídící mechanismus je ukryt v předním sloupku a je připevněn k ocelové konstrukci. 

Mechanismus je složen z několika částí – volant, snímač točivého momentu, šneková 

převodovka, elektromotor, mechanická převodovka řízení. 

 

 

Obr. 6-14 Řízení [30] 
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Konstrukce 

Další důležitou součástí je samotná konstrukce stroje, která drží všechny části a 

součásti dohromady. Tahle je vyrobena u odolné ocele a prochází celým stroje. Ke 

konstrukci jsou připevněny jak samotné vnitřní komponenty, tak plastové díly 

kapotáže. Jednou z nejpevnějších částí musí být oblast upevnění mechanismu pro 

vyklápění nádoby. V tomto případě se nachází uvnitř boku stříšky. Konstrukce je zde 

zpevněna příčnými výztužemi a obepíná celý stroj.    

  

 

Obr. 6-15 Konstrukce 

 

6.1.5 Princip zametacího stroje 

Při řešení této diplomové práce se uvažuje použití stejného již zavedeného a 

spolehlivého principu čištění. Zametací stroj funguje na principu přesuvu, kdy přední 

postranní kartáče nametou nečistoty do cesty rotačnímu válci. Ten nečistoty namete 

do nádoby na nečistoty. Rozvířený prach v nádobě je pomocí ventilátoru odsáván do 

prachového filtru. Novinkou této práce je čištění pomocí sací hubice, která je připojena 

do nádoby. Nádoba s nečistotami je vyklápěna pomocí servomotorů, které nádobu 

nejdříve zvednou a poté vysypou například do kontejneru. Nádoba je pak vrácena do 

původní polohy. 

 

6.1.6 Použité materiály 

Základem celého stroje je ocelová konstrukce, ke které jsou připevněny jak vnitřní 

komponenty, tak kapotáž. Použitý materiál vnitřních komponentů je dán výrobcem 

jednotlivých prvků. Ovlivnitelný je výběr materiálu pro kapotáž. Já jsem jako vhodný 

zvolila PE plast (polyethylen). Tento termoplast se vyznačuje dobrými vlastnostmi, 

které jsou vhodné pro řešení této práce. Je odolný proti nárazu a prasknutí, nekoroduje 

a tlumí hluk. Při výrobě je možné využít vstřikování do forem i vytlačování. Dalšími 

použitými materiály jsou guma, která tvoří clonu zametacího válce a je součástí 

podlahy, plexisklo a textil tvořící čalounění sedadla. 
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6.2 Ergonomické řešení 
Ergonomie je jedním z nejpodstatnějších aspektů při řešení jakéhokoliv výrobku, 

s nímž pracuje člověk. Při řešení této práce je velmi důležité řešit ergonomii sezení 

obsluhy a ovládání stroje vůči obsluze. Také je nutné vyřešit dostatečný výhled z vozu. 

 

 

Obr. 6-16 Ergonomické řešení 

 

6.2.1 Ergonomie sezení 

Správně vyřešit ergonomie sezení je jedním ze zásadních aspektů. Obsluha stroje se 

musí cítit pohodlně a na vše potřebné dosáhnout bez větší námahy. Při řešení byla 

použita norma EN ISO 6682, kde nalezneme obrázek sedící 50P postavy při řízení 

stroje. V obrázku jsou zakótovány všechny potřebné úhly, které svírají jednotlivé části 

těla. Při tvarování stroje byla použita takto natvarovaná posazená postava. Musel zde 

být i dostatečný prostor pro pohyb.  

 

 

Obr. 6-17 Ergonomie sedící postavy při řízení stroje [31] 

 

6.2 
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Pro pohodlnější sezení i řízení stroje byla pod sedačku umístěna konzole, která 

umožňuje nastavení sedadla jak v horizontálním, tak vertikálním směru a přizpůsobit 

se tak rozměrům jakékoliv postavy.  

 

  

Obr. 6-18 Ergonomie sezení  

 

Sedadlo 

Samotné tvarování sedadla bylo zvoleno dle stávajících sedadel. Tvarování musí 

odpovídat ergonomickým požadavkům, které přispějí k pohodlnému a zdravému 

sezení obsluhy. 

 

Obr. 6-19 Sedadlo 
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6.2.2 Ovládací panel 

Pro snadné čtení displeje je důležitý úhel ovládacího panelu vůči očím obsluhy. 

Nejoptimálnější úhel pozorování displeje je 90°. Dále je důležité rozmístění 

ovládacích prvků na panelu, a především přístup k nim. Proto byl volant více vyvýšen 

nad panel a tvoří tak dostatečný prostor k ovládání. Vedle volantu je umístěn klíčový 

spínač. Zbytek ovládacích prvků nalezneme na displeji, kde mimo jiné nalezneme 

datum a čas, stav baterie, nebo ovládání funkcí stroje. 

  

 

Obr. 6-20 Úhel ovládacího panelu 

 

6.2.3 Výhledy z vozu 

Jedním z podstatných ergonomických aspektů, kterým se většina výrobců strojů 

zabývá, jsou výhledy ze stroje. Obsluha musí mít dokonalý přehled o okolí stroje, ať 

už se jedná například o výhled na podlahu, nebo rozhled okolo sebe. 

 

Výhled ve vodorovné rovině 

Vodorovný výhled operátora stroje je docela rozsáhlý. Jedinou překážkou výhledu 

jsou boční části stříšky, které však nezabírají příliš velký prostor. Dostatečný výhled 

je i směrem dozadu, ten je využíván například při couvání nebo při pohledu do 

zpětného zrcátka. 

 

Obr. 6-21 Výhled ve vodorovné rodině 

6.2.2 

 

6.2.3 
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Následující obrázek znázorňuje rozsah pohledu operátora na podlahu. Výhled je 

limitován předním sloupkem, to ovšem není problém. Důležitější je dostatečný výhled 

na postranní kartáče, které metou nečistoty. Operátor musí také velmi dobře vidět na 

kraj boku stroje, aby správně určil vzdálenost stroje od zdi, regálu nebo například 

obrubníku.  

 

 

Obr. 6-22 Výhled ve vodorovné rodině 

 

Výhled ve svislé rovině 

Přední výhled je v obou směrech omezen, z vrchní části je to stříškou a ze spodu 

podlahou a částí stroje. Vezmeme-li přímý pohled operátora, dostáváme úhel pohledu 

omezený i předním sloupkem. Tento úhel je zejména potřebný k řízení stroje. 

Při pohledu směrem vzad vzniká dostatečný rozhled. Díky částečně propustnému 

plexisklu, které je využito na výplň stříšky, je poskytnut výhled i směrem vzhůru.  

 

 

Obr. 6-23 Výhled ve svislé rodině,  
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Následující obrázek znázorňuje úhel výhledu mimo přední sloupek. Tento úhel je 

důležitý při zametání, a to proto, aby měl operátor dostatečný výhled jak na rotační 

kartáče, tak na podlahu a limitující kraje vozovky.  

 

 

Obr. 6-24 Výhled ve svislé rodině po stranách předního sloupku 

 

Mezi výhledy ve svislé rovině můžeme zařadit výhled ve zpětném zrcátku. Ostrý 

výhled je limitován zadní kapotou stroje a plexisklem stříšky. Díky nastavitelnému 

zrcátku je směr pohledu nastavitelný. Zrcátko lze natáčet všemi směry a lze si jej 

uzpůsobit tak, aby vyhovovalo obsluhám stroje každé výšky.  

 

 

Obr. 6-25 Výhled ve zpětném zrcátku 
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6.2.4 Světla 

Z ergonomického hlediska se musí řešit i viditelnost osvětlení stroje. V přední části se 

světlomet skládá ze světla a blinkru. Oblý tvar přední části nám umožňuje viditelnost 

světla jak z přední, tak boční strany. To je důležité zejména při používání blinkru. 

Zadní světlomety jsou umístěny na zkosené hraně, která je pod úhlem 45°. Díky této 

poloze jsou všechny části (mezi které patří zadní světlo, brzda, zpátečka a blinkr) 

viditelné zezadu i zboku. Tímto osvětlením je stroj viditelný z jakékoliv strany 

pohledu. 

 

 

Obr. 6-26 Rozsah světel ve vodorovné rovině  

 

 

Obr. 6-27 Rozsah světel ve svislé rovině 
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6.2.5 Poloměr otáčení 

Poloměr otáčení je velmi významný při pohybu stroje v prostoru. Jelikož je stroj určen 

i do výrobních a skladových prostor, musí být dobře řiditelný. Mezi jednotlivými 

regály a stroji nebývá příliš prostoru, proto musí, co možno nejostřeji zatáčet. Poloměr 

otáčení je dán úhlem otočeného předního kola. Čím více se bude moci kolo natočit tím 

menší poloměr otočení bude. Zadními koly nelze otáčet. 

 

 

Obr. 6-28 Poloměr otáčení 

 

6.2.6 Sací hubice 

Z ergonomického hlediska je u sací hubice řešen zvláště úchop a držení hubice. Hubice 

je držena pomocí madla, které je tvarováno s ohledem na příjemné držení. Hubici 

může využívat jak stojící, tak sedící postava. Dále může být umístěna do stojanu 

upevněného ke stroji.  

 

  

Obr. 6-29 Sací hubice 

6.2.5 

 

6.2.6 
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Dosah hubice je dán délkou pružné části i její pružností. Odhadovaný rozsah 

je 1500 mm podél stroje a 2800 mm od stroje.  

 

 

Obr. 6-30 Rozsah sací hubice 

 

6.2.7 Vyklápění nádoby 

Při řešení tvaru nádoby bylo nezbytné současně řešit i vysypávání nádoby, které jsem 

si zvolila elektrické pomocí servomotorů. Samotné vysypávání ovlivňuje tvar celé 

nádoby. Nádoba v přední částí (blíže ke stroji) musí být tvarována tak, aby při jejím 

zvedání vznikal dostatečný prostor mezi nádobou a strojem. Zároveň musí být nádoba 

vyvážená. Maximální zdvih nádoby byl zvolen v návaznosti na kontejner, kdy při 

vysypávání musí být nádoba dostatečně nad kontejnerem, aby bylo možné nádobu 

vysypat.  

Princip vysypávání: nejdříve je nádoba zvednuta do určité výšky. Po celou dobu 

zvedání je udržován vodorovný směr nádoby. Poté co je nádoba dostatečně vysoko, 

může stroj couvat blíže ke kontejner a poté nádobu vysypat. Po vysypání je nádoba 

opačným způsobem vrácena zpět do stroje.  

 

  

Obr. 6-31 Vyklápění nádoby 
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6.2.8 Přístup k jednotlivým dílům 

Při navrhování kapoty i vnitřních komponentů musí být kladen důraz na přístup 

k vnějším komponentům. U stávajících produktů je tento problém většinou řešen 

odklápěním téměř celé kapoty. Snažila jsem se tomuto řešení předejít, a tak jsem 

kapotu rozdělila na několik částí. Na obou bocích jsou dvířka pro přístup k ventilátoru 

a sací hubici, pod sedadlem se dostaneme k motoru, akumulátorům i nabíjecímu 

zařízení. Přední odklopná část umožňuje přístup ovládacímu panelu a mechanismu 

řízení. Boční malé kryty poskytují přístup k válci a jeho možné výměně. Další dvířka 

nalezneme na sloupku.  

 

 

Obr. 6-32 Karoserie 

 

6.2.9 Ovládání stroje 

Stroj je ovládán pomocí volantu, displeje a pedálů. Displej mimo jiné obsahuje 

všechny nezbytné funkce k ovládání zametání, datum a čas či stav baterie. Pod 

displejem vedle volantu je umístěn klíčový spínač. Z ergonomického hlediska bylo 

důležité řešit dostatečný prostor pro ovládání displeje, tudíž prostor mezi displejem a 

volantem. Na volantu je umístěna páčka, která ovládá světlomety, zapíná a vypíná 

světla i blinkry. Stroj je dále ovládán čtyřma pedály. Dva vpravo ovládají směr jízdy 

– dopředu a dozadu, prostřední malý pedál zvyšuje tlak válce na podlahu a poslední 

vlevo slouží jako parkovací brzda.  

 

 

Obr. 6-33 Ovládací panel 

6.2.8 

 

6.2.9 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Barevné i grafické řešení značně ovlivňuje design stroje. Barevně rozdělené plochy 

mohou opticky rozdělovat tvar na více částí. Proto je velmi důležité správně zvolit 

barevné členění stroje. Grafické řešení často doplňuje barevné. Nejčastěji se jednalo o 

nápis loga na kapotáži, který celý design stroje zjemní. Nezbytnou součástí grafického 

řešení je i rozmístění prvků ovládacího panelu. 

 

7.2  Barevné řešení 
 

7.1.1 Základní barevné členění 

Barevnému řešení produktu dominují dvě hlavní barvy. Jako základní barva těchto 

barev byl zvolen tmavší odstín šedé barvy. Zvolení šedé barvy vychází především 

z praktického hlediska, aby na stroji nebylo až tolik vidět případné znečištění, ke 

kterému může dojít při provozu stroje. Druhou dominantní barvou byla vybrána 

výrazná žlutá. Tato barva se doplňuje s šedou a společně působí harmonicky. Zároveň 

žlutá může působit jako výrazný prvek, který upozorňuje na pracovní stroj. Tedy při 

zametání bude nápadnější pro ostatní účastníky provozu nebo pracovníky ať už ve 

skladě nebo výrobní hale.  

 

 

Obr. 7-1 Barevné členění 

 

Žlutá barva byla použita pro krytování stříšky, která obepíná celý stroj, a tak je 

viditelná ze všech pohledů. Dále byla použita pro zvýraznění ovládacího panelu a pro 

grafické řešení. 

 

Obr. 7-2 Použité barvy 

7.1 

 

7.1.1 
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7.1.2 Ostatní barvy 

Na stroji nalezneme i tmavší šedou, než která byla využita na krytování. Tato barva je 

viditelná zejména na funkčních prvcích stroje, mezi které patří především postranní 

kartáče a rotační válec. Také podlaha je rozdílného materiálu, a proto i barvy.  

Barevné řešení ostatní součástí, především vnitřních komponentů, je většinou dáno 

výrobcem a materiálem daného produktu.  

 

7.1.3 Barevné varianty 

Mnou navržený zametací stroj je určený pro několik různých prostředí. Může se 

používat ve výrobních a skladovacích prostorech nebo ve vnějších prostorech jako jsou 

parkoviště, parky, chodníky. Pro každý druh prostředí se hodí jiné barevné řešení. 

Například ve výrobních a skladovacích prostorech se musí dbát na bezpečnost, a proto 

je důležité použít výraznou barvu, která upozorní ostatní. 

 

První varianta vychází z barevného pojetí kapoty. Kapota má odstín tmavší modré, 

ke které byla jako druhá barva, použitá především na krytování stříšky a ovládacím 

panelu, zvolen odstín světle šedé. Loga umístěná na kapotě jsou tentokrát tmavě šedé. 

Tmavě řešeny jsou i funkční prvky – postranní metle a válec, ale i podlaha nebo 

sedadlo. 

 

Obr. 7-3 Barevná varianta I 

 

 

Obr. 7-4 Barevná varianta I 
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Druhá barevná varianta je více nenápadnější než předchozí dvě. Je řešena především 

dvěma odstíny šedé barvy, kdy tmavší je použita pro barvu kapoty a světlejší pak 

na kryt stříšky. U této variant je použita výraznější barva logotypu, je zde aplikovaná 

stejná žlutá jako u základní varianty. Využití tohoto nenápadného barevné řešení 

nalezneme především tam, kde pracovník nechce upozorňovat své okolí na zrovna 

probíhající úklid. 

 

 

Obr. 7-5 Barevná varianta II 

 

 

Obr. 7-6 Barevná varianta II 
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7.2 Grafické řešení 
I když grafické řešení je většinou doplňkem toho barevného, má nemalý vliv na 

vnímání stroje a psychiku člověka. Je tedy nezbytné zvolit vhodnou grafiku a její 

umístění. 

 

7.2.1 Název a logotyp 

Pro design elektrického zametacího stroje byl vytvořen i vlastní logotyp smyšleného 

výrobce zametacích strojů. Jako název byl zvolen výraz Sweepo. Sweepo vychází 

z anglického slova sweep, což znamená zametat. Název by tedy mohl sám o sobě 

vypovídat o jeho účelu použití, kterým je zametání. 

 

  

 

Obr. 7-7 Logotyp 

 

Pro název logotypu je použit bezpatkový font Origin v tučném řezu. Font je sám o 

sobě velice zajímavý, a proto jej nebylo potřeba dále upravovat. Celý stroj je řešen 

především přímými liniemi, a proto i samotný logotyp je rovný. Barevné řešení 

logotypu je řešeno ve dvou barvách. Primární barva vychází z první varianty, žlutá je 

zde použita na krytování stříšky i na ovládacím panelu. Druhá barva použita pro 

logotyp je tmavý odstín šedé. Toro řešení můžeme naleznout u jedné barevné varianty. 

 

 

Obr. 7-8 Logotyp 

 

Samotný logotyp nalezneme na dvou místech stroje, vepředu a vzadu. V přední části 

je umístěn na sloupku, kde je otočený o 90° a koresponduje tak s ostatním tvarování 

sloupku. Nachází se v polovině levé strany. Druhým umístěním logotypu je místo mezi 

prachovým filtrem a nádobou na nečistoty. Zde je logo menší než na předním sloupku 

a je umístěn v horizontální poloze.  

 

7.2.2 Displej 

Mezi grafické řešení se řadí i displej. Displej můžeme opticky rozdělit do tří částí. Část 

vlevo obsahuje tlačítka nezbytná k ovládání komponentů stroje jako jsou kartáče, 

ventilátor, prachový filtr nebo nádoba. Počet těchto tlačítek je volitelný. Na právé 

straně nalezne informace o času a datumu, ale také o stavu baterií. Uprostřed je umístěn 

displej pro zbylé informace.  
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Obr. 7-9 Displej 

 

7.2.3 Pedály  

Pro lepší ovládání stroje je grafika užita i na pedálech. Šipky určují směr jízdy 

a symbol P značí parkovací brzdu. Všechny symboly jsou do pedálu vlisovány. Kdyby 

byly pouze tištěné, hrozilo by jejich odření či zašpinění a následná nečitelnost.  

 

 

Obr. 7-10 Pedály 

 

 

 

 

 

 

  

7.2.3 
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8 DISKUZE 
 

Každý produkt či stroj užívaný člověkem na něj působí určitými vlastnostmi. Mezi 

tyto vlastnosti nepatří pouze funkční a designerská stránka, ale i jiné aspekty. Proto se 

tato kapitola zabývá psychologickou, sociální a ekonomickou funkcí. Především jak 

stroj působí na člověka, zájem společnosti, vztah k ekologii a další. Dále je důležité 

dbát na určenou cílovou skupinu, předpokládaný počet vyrobených kusů a jejich 

cenovou hladinu. 

 

8.1. Psychologická funkce 
Každý člověk vnímá své okolí pomocí smyslů, na které reaguje určitým způsobem. 

Stejně tak bude vnímat i zametací stroj. Hmatem bude vnímat jeho tvar a povrch, 

sluchem zvuky, které vydává, čichem vůně a pachy jednotlivých částí. 

Nejpodstatnějším smyslem pro vnímání je zrak, jímž člověk vnímá celkový vzhled a 

barevnost stroje. Také celkovou kompozici a uspořádání jednotlivých dílů. Velmi 

důležité je, aby pracovní stroj na člověka nepůsobil příliš mohutně, a naopak působil 

příjemným dojmem. Práce s ním musí být jednoduchá a pohodlná. Podstatná je 

i zvolená barva produktu, která nesmí ovlivňovat lidské vnímání. Například červená 

barva působí na člověka agresivně. Jak je návrh řešen po vizuální stránce, tedy jeho 

tvar a barevnost, je již popsáno v předchozích kapitolách.  

Hluk působící na člověka je dán převážně jeho mechanickou konstrukcí a materiálem. 

Avšak podrobné řešení této konstrukce není podstatou a cílem diplomové práce, takže 

zvuky i jejich intenzita nemohla být příliš ovlivněna. Hmatový vjem se odvíjí 

od použitých materiálů jednotlivých součástí, především částí, které přijdou do styku 

s operátorem. Může hovořit zvláště o ovládacích prvcích a sedadle. Jako nejlepší 

řešení pro pohodlné sedadlo se jevilo použít čalounění. Pro povrch ovládacích prvků, 

zejména volant je použit měkký plast, který je příjemnější na dotyk než plasty tvrdé. 

Většina ostatní dílů je vyrobena z plastu. Pro bezpečnější manipulaci jsou všechny 

hrany stroje zaobleny s minimálním rádiem 1 mm.  

 

8.2. Sociální funkce 
Navržený elektrický zametací stroj pro sedící obsluhu je určen do vnější i vnitřních 

prostor, konktrétně skladovací a výrobní haly, parkoviště, parky a chodníky. Kdyby 

byl stroj používán pouze ve vnitřních prostorách, přicházel by do kontaktu s malým 

počtem lidí. Ale díky širokému spektru působení stroje přichází do kontaktu s velkým 

počtem lidí různých sociální vrstev, různého věku a kultury.  Je tedy důležité, aby stroj 

po vizuální stránce působil neutrálním dojmem a nevyvolával žádné konflikty. 

Při navrhování tvarového i barevného řešení byl kladen důraz na spíše přátelské 

působení stroje a aby jeho vzhled připomínal čisté zametané podlahy a cesty.  

 

Dalším důležitým sociální aspektem je jednoduchá obsluha a intuitivní ovládání stroje. 

To však většina strojů této kategorie splňuje, a proto je ovládání těchto strojů velice 

podobné. Ačkoliv musí být operátor stroje základně vyškolený o používání, musí být 

jednotlivé funkce snadno pochopitelné a pracovní úkony logicky navázány. Tyto 

aspekty výrazně ovlivňují rychlost ovládání stroje a jejich efektivitu. Musí také 

zamezovat zranění a vzniku nebezpečných situací jak obsluhy, tak okolní společnosti. 

Špatné zacházení se strojem může produkt poškodit, ale i zranit osoby v blízkém okolí. 

 

8.1 

 

8 

8.2 

 



 

 

 
strana 

88 

 

Diskuze 

 

Z ekologického hlediska jsou elektrické stroje velice sporné. Samotný provoz 

nevykazuje žádné emise. Avšak problém u elektro strojů vzniká při jejich výrobě, 

především při výrobě akumulátorů, kdy jsou nejčastěji používány lithium-iontové 

články. Výrazným zlepšením ekologického aspektu by mohlo být využití baterií s 3D 

prostorovými elektrodami na bázi lithiových nanomateriálů od české společnosti 

He3da. Společnost slibuje téměř stoprocentní recyklovatelnost. Výroba těchto baterií 

je ovšem v počátcích.  [25] 

 

8.3 Ekonomická funkce 
Poslední důležitou funkcí je ekonomická, která se zabývá cenovou hladinou produktu, 

cílovým trhem a marketingovou strategií.  

 

Cenová hladina podobných produktů této kategorie se pohybuje v rozmezí 600 000 – 

900 000 Kč. Tento rozptyl je dán velikostí i výbavou stroje, ale také jejich zpracování. 

Je však velmi obtížné odhadnout finální přesnou cenu, která je ovlivněna několika 

faktory. Mezi nejpodstatnější patří způsob výroby, místo, použité technologie a 

zvolený typ materiálu. Při navrhování konstrukčních části je bráno využití stávajících 

a funkčních dílů, které jsou použity u stejných produktů. Jediná odlišná část stroje od 

ostatních je tvarování stříšky. Avšak výroba této části by cenovou hladinu neměla 

příliš ovlivnit.  

 

Prodejní cena je také důležitá z pohledu zákazníka. Jeho výběr ovlivňuje hned několik 

faktorů. Nejzásadnějšími jsou provozní náklady a efektivita stroje. Z provozního 

hlediska se troj příliš neliší od současných. Jedinou odlišností může být použití jiného 

typu baterie. Jedná se o baterie společnosti He3da, které vykazují rychlejší dobíjení. 

Nabití 90 % baterie by mělo trvat necelou půl hodinu. Z hlediska efektivity je zde 

posun vzhledem k působení produktu na operátora, která je koncipována k co nejvyšší 

efektivitě. 

 

8.3.1 Marketingová strategie 

Zametací stroje pro sedící obsluhu vlastní spousta firem. Ať už se jedno o firmy 

zajišťující úklid, nebo společnosti s výrobními či skladovacími prostory. Stroje mohou 

také vlastnit města a obce, které zajišťují úklid parkovišť, cest a chodníků. Kvůli 

širokému spektru uživatelů je velice obtížné odhadnout počet prodaných kusů ročně 

jak v České republice, tak po celém světě. Na českém i světovém trhu nalezneme 

nespočet výrobců, které stroje vyrábí. Výsledný návrh této diplomové práce, co se týče 

základních proporcí a návrhu výroby, se nijak zvlášť neliší od stávajících produktů, 

proto lze předpokládat, že výroba tohoto stroje nebude nikterak odlišná od současnosti. 

 

Sweepo je stroj, který může konkurovat výše zmíněným zástupcům především svou 

tvarovou kompaktností. Jednotlivé části stroje utváří společně ucelený vzhled. 

Zejména se jedná o propojení přední a zadní části, která u současných produktů 

nepůsobí uceleně, ale naopak jako dva samostatné celky. To v některých případech 

bývá podrženo i jejich barevnou odlišností. Dalším výrazným aspektem ovlivňující 

prodej může být inovativnost v oblasti sací hubice a využití nového typu baterií, které 

slibují lepší vlastnosti. Marketingová strategie musí tedy zejména stavět na těchto 

inovacích a zlepšeních. Český trh je celkem malý, proto výrobci musejí cílit na 
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evropský i celosvětový trh. Při zaujetí celosvětového trhu roste počet vyrobených kusů 

a tím i snížení nákladů na jejich výrobu. 

  



 

 

 
strana 

90 

 

Diskuze 

 

  



 

 

 
strana 

91 

 

Závěr 

 

9 ZÁVĚR 
 

Hlavním cílem této diplomové práce byl design elektrického zametacího stroje 

pro sedící obsluhu na základě analýzy. Jednalo se o analýzu současného stavu poznání, 

v jejíž rámci byly zkoumány především designerské a technické aspekty současných 

zametacích strojů. Z těchto analýz vyplynuly současné problémy strojů a na základě 

jich byly stanoveny dílčí cíle práce. Následovala tvorba samotného designu, ze které 

vzešli 3 varianty. Z nich bylo vytvořeno finální řešení, kdy z každé varianty bylo 

použito to, co je považováno za nejlepší řešení. 

 

Finální řešení respektuje stanovené dílčí cíle práce, které byly splněny. Mezi ně patří 

návrh přiměřeně dynamického vzhledu, který odpovídá maximální jízdní rychlosti 

8 km/h.  

 

Dále vymezení se vůči komplikovanému tvarosloví a nesourodosti jednotlivých dílů. 

To bylo řešeno použitím přímých a jednoduchých linií, a následně jednoduchých 

ploch. Prvotní linie, z kterých vychází tvar jako celek, mezi sebou navazují a opakují 

se. Užitím stejných či podobných prvků působí tvar harmonicky a uceleněji. Blíže je 

tvar popsán v kapitole tvarové řešení. Výrazným nedostatkem stávajících produktů 

je nesourodost jednotlivých částí, především se jedná a nesourodost mezi tvarovým 

pojetím předního sloupku se zbytkem stroje. Tento nedostatek jsem řešila propojením 

dílů, které na sebe plynule navazují. Sjednocujícím prvkem může být považován 

i lemující pás, který prochází od krytu stříšky směrem dopředu, kde lemuje sloupek 

a vrací se zpět ke stříšce. Pás byl vytvořen zkosením hrany, které lze naleznout 

i v zadní části produktu. Za sjednocující prvkem může být považována i barevnost. 

Barva základní části je tmavě šedá. Další použité barva jsou popsány v kapitole 

barevné a grafické řešení. 

 

Následujícím splněným cílem je zvýšení uživatelského komfortu. Jedná se zejména 

o problematiku sezení a ovládání stroje. Splnění ergonomických požadavků pro sedící 

obsluhu zajišťuje konzole umístěna pod sedadlem. Díky konzole je sedadlo 

nastavitelné v horizontálním i vertikálním směru. Odebráním hmoty spodní části 

sloupku vzniká rozměrnější místo pro nohy. Pro lepší ovládání displeje je zvětšen 

prostor mezi ovládacím panelem a volantem. Ergonomií se zabývá kapitola 

ergonomické řešení. 

 

Inovativním prvkem diplomové práce je sací hubice, která řeší problém s čištěním 

špatně dostupných a stísněných prostor jako jsou kraje a rohy. Hubice je umístěna 

v pravém boku stroje, a skládá se ze dvou částí – pružné a pevné. Její délka je 

flexibilní. Napojena je přímo do nádoby na nečistoty. Využívat ji může sedící i stojící 

postava, nebo ji lze umístit do stojanu. Podrobněji je popsána v kapitole konstrukčně 

technologické řešení. 

 

Design elektrického zametací stroje pro sedící obsluhu je ucelené téma. Aby bylo 

dosaženo zdárného dokončené práce, musely být některé části práce řešeny pouze 

koncepčně. Nalezneme zde tedy prostor pro další rozvoj a zdokonalení návrhu. Jedna 

z oblastí pro hlubší zkoumání může být například technická stránka, která byla řešena 

pouze v míře potřebné pro práci. 
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