




ABSTRAKT

	 Diplomová	 práce	 se	 zabývá	 návrhem	 sněžného	 skútru,	 který	 by	 využívala	 zá-
chranná	služba.	Přestože	se	jedná	o	neobvyklý	typ	skútru	(kapotovaný),	lze	tento	sněžný	
skútr	zařadit	mezi	užitkové	sněžné	skútry.	Navrhovaný	sněžný	skútr	je	vhodný	do	zasně-
žených	oblastí	pro	záchranné	účely.	Při	své	velikosti	může	pojmout	tři	osoby:	řidič,	ošet-
řovatel,	ležící	pacient.	

	 Práce	je	zaměřena	především	na	návrh	exteriéru	sněžného	skútru.	Menší	pozor-
nost	je	potom	věnována	interiéru,	kde	je	vše	podrobeno	ergonomickým	zásadám.	Výsled-
kem	je	tedy	pohotovostní	sněžné	vozidlo	disponující	záchranářským	vybavením.	

KLÍČOVÁ SLOVA
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ABSTRACT

The	thesis	is	focused	on	the	design	of	rescue	snowmobile.	This	type	of	snowmobile	is		uti-
lity	and	is	unusual	because	of	bonneted	cab.	The	snowmobile	is	suitable	for	snowy	area	
for	rescue	purposes.	The	size	of	the	snowmobile	can	seat	three	people,	driver,	attendant	
and	lying	patient.	

The	thesis	is	focused	on	design	of	the	exterior	of	snowmobile.	Less	attention	is	attended	
to	interior	of	the	snowmobile.	Everything	inside	follows	an	ergonomic	design.	The	result	
is	the	emergency	snowy	vehicle	with	rescue	equipment.	
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Úvod

	 Práce	se	zabývá	návrhem	a	řešením	sněžného	skútru	pro	záchranářské	účely.	Již	dří-
ve	lidé	využívali	saní	taženými	psi,	později	je	nahradily	motorové	sáně,	k	přepravě	zásob	nebo	
lidí.	Vzhledem	k	povrchu,	který	je	pokryt	ledem	nebo	sněhem	není	jiného	vozidla	než	skútru	či	
pásového	vozidla,	které	by	se	dokázalo	po	sněhu	pohybovat.	
Sněžný	skútr	je	tedy	motorové	vozidlo	využívající	ke	svému	pohybu	pásu	a	lyží.	Základní	roz-
dělení	sněžných	skútrů	je	na	vícemístné	skútry	a	jednomístné	skútry.	Více	místné	skútry	mohou	
být	kapotované.	To	se	týká	i	tohoto	případu.	Sněžný	skútr,	kterým	se	zabývám	v	této	diplomové	
práci,	můžeme	tedy	zařadit	mezi	užitkové	sněžné	skútry	kapotované.	S	užitkovými	sněžnými	
skútry	se	běžně	setkáváme	na	horách	a	na	sjezdovkách.	Od	ostatních	se	liší	zvláště	větší	hmot-
ností	a	nosností.	Mají	univerzální	využití.	Nenašla	jsem	snad	žádný	kapotovaný	skútr,	který	by	
se	v	této	době	využíval	a	už	vůbec	ne	pro	záchranářské	účely.	
	 Sněžných	skútrů	určených	přímo	pro	záchranářské	účely	je	jen	velmi	málo.	Ve	většině	
případů	se	jedná	o	jedno-pásové	skútry,	za	kterými	jsou	připevněna	nosítka.	Snad	jedinou	spo-
lečností	na	světě,	která	vyrábí	dvou-pásové	skútry,	je	italská	společnost	Alpina.	Vyrábí	velmi	
univerzální	skútr,	lze	jej	přizpůsobit	podle	přání	uživatelů.	Jedním	z	jejich	návrhů	je	i	skútr	
The	Safe	Rescue	Kit,	určený	právě	pro	záchranářské	práce.	Má	mnoho	přínosných	funkcí,	na-
příklad	vyvažování	nosítek	pacienta	(ten	leží	napříč	skútrem),	uveze	lyže	posádky	i	pacienta,	je	
schopen	jízdy	i	v	hlubším	sněhu	a	ošetřovatel	může	neustále	kontrolovat	stav	pacienta.	Od	to-
hoto	sněžného	skútru	se	odrážím	a	navazuji	na	něj	svou	práci.	Především	využívám	technické-
ho	a	konstrukčního	základu,	jako	je	podvozek,	pásy,	lyže	atd.	navrhovaný	sněžný	skútr	je	ob-
dobně	široký	jako	uváděný	příklad,	je	ale	mnohem	delší	vzhledem	k	poloze	uložení	pacienta	a	
je	především	kapotovaný.
	 Díky	kapotování	jsou	pacient	i	posádka	ochráněni	před	vnějšími	vlivy.	To	je	jedním	
z	hlavních	cílů	mé	diplomové	práce,	tedy	zajistit	maximální	bezpečnost	pacienta	po	celou	dobu	
převozu.	To	znamená,	že	je	pacientův	stav	neustále	kontrolován	ošetřovatelem.	Především	si	
kladu	za	úkol	navrhnout	sněžný	skútr	určený	přímo	pro	záchranářské	účely,	tak	aby	co	nejvíce	
vyhovoval	jejich	potřebám.	Dále	si	kladu	za	cíl	navrhnout	spolehlivý,	rychlý	a	lehký	stroj,	kte-
rý	by	co	nejvíce	šetřil	životní	prostředí	a	byl	schopen	zdolat	i	hlubší	sníh	a	strmější	terén.
	 První	část	práce	je	věnována	historii,	tedy	vývoji	sněžných	skútrů,	technickému	a	de-
signérskému	rozboru	současných	i	minulých	skútrů.	Ve	vývojové	části	je	důležitým	mezníkem	
vznik	prvního	sněžného	skútru.	Dále	pak	jsou	zmíněny	významné	skútry,	které	přispěly	jak	
z	technického	tak	designérského	hlediska.	V	technické	analýze	rozebírám	jednotlivé	části	skút-
ru,	tedy	z	čeho	se	skládá	a	jak	funguje.	Velmi	důležitou	částí	je	podkapitola	o	pásech,	lyžích	a	
motoru,	pro	skútr	jsou	typické	a	tyto	součásti	jsou	s	ním	neodmyslitelně	spojeny.	V	designérské	
části	se	nechávám	inspirovat	nejzajímavějšími	kousky	průmyslového	designu.	
	 Velmi	důležitou	kapitolou	je	první	kapitola	vlastního	návrhu.	Ukazuje	počátky,	vývoj	a	
finální	variantu	návrhu.	Tato	kapitola	popisuje,	jaký	postup	byl	při	navrhování	a	jak	obtížné	a	
zdlouhavé	bylo	hledání	vyvážených	tvarů.	Začíná	první	myšlenkou,	přechází	na	předdiplomo-
vý	projekt,	který	byl	důležitý	z	hlediska	výběru	typu	stroje.	Dále	následovala	fáze	skicování,	
z	jednotlivých	skic	se	vybralo	několik	variant,	které	se	dále	zpracovávaly	v	3D	programu.	
Z	nich	se	nakonec	vybrala	jedna	finální	varianta.	Na	té	se	poté	pečlivěji	pracovalo	a	doděláva-
ly	se	jednotlivé	detaily.	
	 Další	kapitola	pojednává	o	ergonomickém	řešení.	Ergonomických	částí	k	řešení	je	u	to-
hoto	návrhu	mnoho.	Bylo	nutné	přizpůsobit	celkové	rozměry	stanovenému	počtu	pasažérů.	Za-
bývala	jsem	se	také	podrobně	nakládáním	pacienta	a	nastupování	do	vozidla.	Jednotlivá	řešení	
jsou	v	této	kapitole	rozepsána,	je	zde	i	naznačen	jejich	postupný	vývoj.	
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	 Následující	kapitola	je	věnována	tvarovému	řešení	skútru.	Veškeré	popisy	linií	světlo-
metů,	návaznosti	ploch,	jejich	vyjádření,	to	vše	je	zde	zahrnuto.	Popisuji	nejen	vnější	tvarová-
ní,	ale	i	vnitřní.	Zajímavé	tvarování,	jež	je	nutno	zmínit,	je	tvarování	krytu	lyží.	Toto	tvaroslo-
ví	má	podtrhnout	celkový	výraz	stroje	a	vytvořit	jeho	charakteristický	vzhled.	
	 Nedílnou	součástí	každého	produktu	je	i	jeho	barevná	kombinace,	která	upoutá	na	první	
pohled.	Všechny	barevné	kombinace	by	měly	být	v	určité	shodě	a	měly	by	k	sobě	ladit.	V	této	
kapitole	popisuji	význam	barev	a	jejich	vliv	na	posádku.	Jedná	se	o	barvy	použité	jak	pro	vněj-
ší	vzhled,	tak	pro	interiér.	
	 Předposlední	kapitola	pojednává	o	konstrukčně-technickém	řešení.	Jsou	zde	popsány	
všechny	důležité	části	stroje,	jaké	byly	použity	technologie	či	materiály.	Popis	začíná	od	zá-
kladu,	tedy	konstrukce	stroje,	to	co	je	již	použito	u	předešlých	skútrů,	přes	výběr	pásů,	motoru,	
lyží,	až	po	otevírání	dveří.	
	 Poslední	kapitolou	je	rozbor	jednotlivých	aspektů,	konkrétně	se	jedná	o	aspekty	psy-
chologické,	ekonomické	a	sociální	a	shrnutí	technických,	ergonomických	a	výtvarných	aspek-
tů.	Tyto	aspekty	umožňují	jiný	širší	pohled	na	skútr	jako	celku.	Hrají	stejně	důležitou	roli,		jako	
témata	v	předchozích	kapitolách.	Psychologické	aspekty	rozebírají	působení	stroje	na	člověka,	
ekonomické	se	zaměřují	na	finanční	stránku	věci	a	sociální	aspekty	řeší,	čím	přispěje	produkt	
do	společnosti	a	čím	ji	zaujme.	
	 Tato	práce	může	být	dobrým	vodítkem	a	začátkem	pro	staronový	typ	záchranářských	
kapotovaných	skútrů.	Jedná	se	tedy	o	koncept	a	až	praxe	ukáže	skutečné	výhody	produktu.	Prá-
ce	je	přístupná	dalšímu	rozvíjení	s	potenciálem	možného	využití	v	praxi.
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1 Vývojová, technická a designérská analýza

1.1 Vývojová analýza

Vraťme	se	o	více	než	tisíc	let	zpátky.	Představte	si	lékaře,	který	žije	v	krajích	kde	je	vše	pokry-
to	ledem,	a	potřebuje	se	dostat	co	nejdříve	k	pacientovi.	V	dnešní	době	to	není	žádný	problém	
díky	technice,	kterou	máme.	Ale	co	v	té	době	mohli	lidé	využít?	Potřebovali	přepravovat	jak	
lidi,	tak	i	zásoby	jídla	a	zboží.	Především	spoléhali	na	psí	spřežení.	
	 Byl	to	tehdy	nejrychlejší	způsob	dopravy	po	zamrzlém	povrchu.	S	narůstajícími	náro-
ky,	na	rychlost	a	množství	přepravitelného	materiálu,	se	začaly	hledat	nové	možnosti	jak	efek-
tivněji	překonávat	zasněžený	povrch.	

1.1.1	 Vícemístné	skútry
	 V	roce	1922	začal	Carl	Eliason	pracovat	na	svém	prvním	modelu,	který	se	už	více	při-
blížil	k	dnešním	skútrům.	Při	jeho	sestrojení	využil	dlouhých	dřevěných	saní,	na	které	v	přední	
části	upevnil	benzínový	motor	a	za	ním	dvě	místa	pro	cestující.	Dopředu	pod	sáně	umístil	dvě	
menší	lyže,	ke	kterým	byl	upevněn	provázek,	s	jehož	pomocí	lyže	ovládal.	V	roce	1924	ten-
to	prototyp	dokončil.	Eliasonovy	motorové	sáně	jely	rychlostí	přibližně	8	kilometrů	za	hodinu.	
Tento	vynález	si	nechal	patentovat	v	roce	1927	a	v	průběhu	dvacátých	let	prodal	mnoho	sněž-
ných	skútrů	tohoto	typu.

		 Vedle	Eliasona	byl	zde	také	i	jiný	vynálezce.	Byl	jím	Rus	Igor	Sikorsky,	jež	ve	svých	
pouhých	dvaceti	letech	vynalezl	hned	dvoje	sněžné	sáně	poháněné	vrtulí.								
 „Na konci roku 1909 a na začátku 1910 a později, Igor Ivanovič Sikorsky a dva nebo tři pa-
sažéři by jeli velkou rychlostí zasněženými ulicemi Kyjevu na saních hnaných v zadu motorem 
a vrtulí.“	[1]	
	 Na	obrázku	můžete	vidět	 samotného	vynálezce	za	volantem	svého	přístroje	zvaného	
Aerosan.	[Obr.	1.2]	Stroj	se	pravděpodobně	ovládal	pomocí	natáčení	předních	lyží	a	tmavý	rám	
jdoucí	podél	boku	stroje	měl	zřejmě	chránit	vrtuli	při	jeho	převrácení.	Nejméně	tři	různé	mo-
tory	byly	vyzkoušeny	pro	pohon	saní	a	je	známo,	že	poslední	dva	motory	byly	motocyklové	a	
měly	15	a	25	koňských	sil.	
	 Podobných	motorových	strojů	využívala	i	Rudá	armáda	v	době	Studené	války	a	Druhé	
světové	války,	jako	byl	například	NKL-26.	Tato	verze	motorových	saní	měla	pěti	válcový	vzdu-
chem	chlazený	hvězdicový	motor.	Řidič	seděl	v	přední	části	hned	za	průzorem	a	ovládal	stroj	

Obr.	1.2	 Igor	SikorskyObr.	1.1	Carl	Eliason
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malým	volantem,	kterým	natáčel	obě	přední	i	zadní	lyže.	Hned	za	řidičem	stojí	střelec.	

	 Další	významnou	osobností	byl	francouzský	vynálezce	Adolphe	Kégresse,	který	je	po-
važován	za	vynálezce	dvouspojkové	techniky.	Tento	nápad	si	nechal	patentovat	
v	roce	1939,	ale	k	samotné	výrobě	nikdy	nedošlo.	Navrhl	originální	systém	housenkového	pásu,	
známý	také	jako	Kegresseho	dráhový	systém.	
„Kégresse pracoval v letech 1906 až 1916 pro ruského cara, upravil na pásový pohon několik 
vozů Rolls Royce, Packard a Austin. Po revoluci v Rusku se vrátil do rodné Francie a praco-
val pro Citroën.“	[2]

	 	V	Kanadě	se	objevuje	také	známý	vynálezce	Joseph-Armand	Bombardier.	Již	v	pat-
nácti	letech	v	roce	1922	navrhl	svůj	první	sněžný	skútr.	Zkombinoval	několik	věcí,	motor	z	au-
tomobilu	značky	Ford	Model	T,	sáně	a	dřevěnou	vrtuli	z	letadla.	V	roce	1935	potom	vynalezl	
nový	systém	housenkového	pásu	s	ozubenými	koly	vhodného	pro	jakýkoli	stav	sněhu.	
V	roce	1937	začal	vyrábět	velké	množství	uzavřených	sněžných	skútrů	pro	7	osob	zvanou	B-7.	
Tento	model	měl	vidlicový	osmiválcový	motor	od	Ford	Motor	Company.	Později	v	roce	1942	
představil	světu	jiný	model	B-12,	dvanáctimístný	skútr.	Tento	typ	měl	šestiválcový	motor	od	
Chrysler	a	používal	se	k	nejrůznějším	účelům,	jako	například	ambulance,	poštovní	vůz,	zimní	
školní	autobus,	jako	lesnický	vůz	nebo	se	používal	v	armádě.	

1.1.2	 Jednomístné	skútry
	 V	roce	1914	O.M.	Erikson	a	Art	Olsen	z	P.N.	Bushnell	company	v	Aberdeen	v	Jížní	Da-
kotě	postavili	z	motoru	a	rámu	motorky	vozítko	zvané	motor-bob.	Model	měl	lyže	v	přední	a	
zadní	části	a	sedělo	se	vedle	sebe.	Sice	neměl	pohonný	pás	jako	B-7,	ale	i	tak	velmi	připomínal	
novodobé	sněžné	skútry.
	 Později	v	letech	1955-1956	společníci	Edgar	a	Allen	Hetteen	a	David	Johnson	byli	jed-
ni	z	prvních,	kteří	sestavili	praktický	sněžný	skútr,	bohužel	první	stroje	byly	velmi	těžké,	při-
bližně	450	kilogramů,	a	pomalé,	asi	30	kilometrů	v	hodině.	Z	jejich	společnosti	Hetteen	Hoist	
&	Derrick	Co.	se	stala	společnost	Polaris	Industries,	jeden	z	hlavních	výrobců	sněžných	užitko-
vých	skútrů.	V	roce	1959	se	začínaly	vyrábět	menší	a	lehčí	motory	než	dříve	a	tehdy	také	vy-
nálezce	Bombardier	sestrojil	společně	se	svým	synem	moderní	sněžný	skútr	tak,	jak	ho	známe	
v	dnešní	podobě.	Otevřená	kabina,	jeden	nebo	dva	jezdci	sedící	za	sebou,	v	této	formě	se	začal	
prodávat	pod	názvem	Ski-dog.	Později	postavil	Bombardier	25	kovových	Ski-Dogs.	Tento	skú-
tr	Ski-Dog	byl	později	přejmenován	na	Ski-Doos.
	 Největšího	vrcholu	v	produkci	sněžných	skútrů	zaznamenali	odborníci	v	letech	1970	až	

Obr.	1.3	B-7	převážející	zmrzlinu
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1973.	Přestože	zde	bylo	více	než	100	společností	vyrábějících	sněžné	skútry,	dosahoval	jejich	
prodej	1	830	000	přístrojů	v	průběhu	tří	let.	
	 Většina	 z	 těch	 firem,	 které	 byly	 již	 zmíněny,	 byly	 nuceny	 zavřít	 své	 obchody	 kvůli	
světové	krizi	 v	 roce	1973.	Ty	firmy,	které	 tuto	krizi	 ustály	 a	 existují	 až	do	 teď,	 jsou	napří-
klad	v	Americe	Bombardier	(Ski	Doo),	Arctic	Cat,	Polaris	a	Yamaha	a	v	Evropě	potom	Alpina	
Snowmobiles.

1.1.3	 Firmy	vyrábějící	skútry
	 V	následujících	odstavcích	se	seznámíte	s	nejvýznamnějšími	společnostimi	vyrábějící	
sněžně	skútry	jak	pro	pracovní	účely,	tak	i	pro	zábavu	nebo	sport.	

Bombardier (Ski Doo)
Oficiálně	Bombardier	Recreational	Products	(BRP)	je	kanadská	společnost.	Kdysi	bývala	sou-
částí	původní	společnosti	Bombardier	Inc.	Společnost	BRP	je	světovým	hlavní	společností	
v	navrhování,	výrobě,	distribuci	a	odbytu	vozidlech	pro	rekreaci	a	sportovních	motorů.	Má	ně-
kolik	výrobních	linií:
-	 Ski-Doo	a	Lynx	(sněžné	skútry)
-	 Sea-Doo	(plavidla	a	sportovní	lodě)
-	 Evinrude	a	Johnson	(přívěsné	lodní	motory)
-	 Can-Am	(ATVs,	sportovní	vozy)
-	 Rotax	(motory)

Sněžné	skútry	značky	Lynx	jsou	určené	především	pro	evropský	sníh	a	jsou	na	trhu	také	
ve	Skandinávii	a	Rusku.	Pod	značkou	Ski-Doo	jsou	nejrozšířenější	sněžné	skútry,	představují	
výjimečný	výkon,	design,	techniku	a	komfort	pro	jízdu	v	horách.

Arctic Cat
Společnost	Arctic	Cat	je	jedním	z	největších	výrobců	terénních	vozidel.	Historie	firmy	sahá	až	
do	roku	1950,	kdy	zakladatel	Edgar	Hetten	postavil	první	sněžný	skútr.	1961	se	mu	podařilo	za-
ložit	společnost	na	výrobu	sněžných	skútrů	v	Minnesotě.	Původně	se	společnost	jmenovala	Po-
laris	Manufacturing,	později	byla	přejmenována	na	Arctic	Enterprises	a	následně	dostala	ko-
nečný	název	ARCTIC	CAT.	
Skútry	ARCTIC	CAT	ATVs	(all	terrain	vehicles)	jsou	relativně	mladé,	první	vznikl	roku	1995	
v	Severní	Karolíně.	Byl	to	model	Bearcat	440cc.	

Polaris
	 Jak	 již	 bylo	 zmíněno	 výše,	 společnost	 Polaris	 vznikla	 díky	 vynálezu	 pánů	 Edgara	 a	Alle-
na	Hetteen	a	Davida	Johnson,	kteří	sestavili	první	užitkový	dvoustopý	sněžný	skútr	v	letech	
1955-1956.	Roku	1984	bylo	představeno	první	ATV	vozidlo	(all	terrain	vehicle).	A	v	roce	1989	
představili	nový	legendární	sněžný	skútr	Indy	500.

Yamaha
Společnost	vyrábí	nejrůznější	stroje	s	odlišným	využitím,	jsou	to	stroje	na	souš,	do	vody,	vozi-
dla	využitelné	na	sněhu	i	ve	vzduchu.	Snahou	společnosti	je	produkovat	vozidla	nejvyšší	kva-
lity	 a	výkonu,	hmotnostně	 lehká	a	kompaktní.	Zasahují	do	nových	 technologických	oblastí,	
zvláště	pak	do	oblasti	vývoje	malých	motorů,	řídicích	systémů	a	vývoje	nových	součástek.	Ya-
maha	nabízí	svým	zákazníkům	širokou	paletu	výběru	při	koupi	sněžného	skútru.	
V	roce	1968	byl	vyroben	první	Yamaha	sněžný	skútr	s	názvem	SL350,	poprvé	byl	uveden	
na	Chicago	Trade	Show.
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Alpina Snowmobiles
Alpina	Snowmobiles	je	italskou	společností.	Je	jediná,	která	vyrábí	dvoustopé	sněžné	skútry.	
Jejich	vozy	slouží	všem	provozovatelům	horských	středisek	i	záchranářům	horské	služby.	Lze	
s	nimi	upravovat	povrch	vozovek,	dopravovat	lidi	nebo	převážet	těžký	náklad.	Jejich	zlepšo-
vacím	návrhem	bylo	například	první	zcela	odnímatelné	sedadlo	s	vytápěcím	systémem,	první	
ocelový	rám.

1.1.4	 Současné	trendy
	 Dnes	se	sněžné	skútry	používají	v	převážné	většině	pro	práci	nebo	rekreaci.	Někteří	lidé	
si	rádi	vyjedou	s	rodinou	na	krásnou	vyjížďku,	jen	pro	radost	nebo	za	krásami	přírody,	nebo	
sami	užít	si	svobody,	přírody,	ticha	či	adrenalinu.	Policisté	nebo	záchranáři	je	zase	využívají	
k	rychlému	zásahu	v	nedostupných	terénech.	Vědci	je	využívají	k	přepravě	a	cestování	po	za-
mrzlém	povrchu	během	výzkumu	a	někteří	lidé	je	využívají	pro	závodění	a	sport.	
Právě	proto	jsou	zde	takové	firmy,	které	se	snaží	svým	zákazníkům	co	nejvíce	vyhovět	a	vyrá-
bějí	pro	ně	nejrozmanitější	stroje.

Obr.	1.4	Polaris	WIDETRACKLX Obr.	1.5	Alpina-SHERPA
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1.2 Technická analýza

1.2.1	 Konstrukční	uspořádání
	 Sněžný	skútr	je	motorové	vozidlo	určeno	k	jízdě	po	sněhu.	Většinou	je	poháněn	jedním	
nebo	dvěma	pásy	umístěnými	v	zadní	části	vozidla.	Řízení	je	potom	zajištěno	dvěma	lyžemi	
v	přední	části,	kde	je	ovladatelnost	podobná	jako	u	kola	nebo	motorky.	
	 Sněžný	skútr	má	čtyři	části	poháněcího	a	řídicího	systému:	motor,	spojkový	systém,	pás	
a	lyže	v	přední	části.	Další	části,	které	jsou	na	skútru	jasně	rozpoznatelné,	jsou	přední	světlo,	
sedadlo,	štít	chránící	před	větrem	stejný	jaký	se	vyskytuje	u	motorek.	Sněžné	skútry	mají	mo-
tory	podobné	motorům	u	vodních	skútrů.	Těžší	skútry	mívají	čtyřtaktní	motory	a	naopak	lehčí	
modely	dvoutaktní	motor.	Běžná	nádrž	u	sněžných	skútrů	má	26-42	l,	s	níž	je	možné	ujet	při-
bližně	161	km	na	stabilním	povrchu.	Hmotnost	jednopásových	skútrů	se	pohybuje	v	rozmezí	
204-295	kg.

1.2.2	 Pohonný	systém
Motor 
U	aut	je	motor	připojen	přímo	ke	hnací	hřídeli,	u	sněžných	skútrů	je	tomu	trochu	jinak.	Motor	
je	spojen	s	pásovým	pohonem	a	ten	pohání	pás.	Místo	kol	mají	skútry	ozubená	kolečka	s	rov-
noměrně	rozloženými	zuby	zaseknutými	do	pohonného	pásu.	Motory	sněžných	skútrů	mají	ve-
likosti	přibližně	120cc	–	1000cc	a	dosahují	výkonu	3.7	–	135	kW.

	 Sněžné	skútry	mají	převodovku	s	plynule	měnitelným	převodem.	Základní	návrh	toho-
to	systému	obsahuje	vyztužený	gumový	řemen	a	dvě	třecí	spojky.	Obě	pracují	stejně,	měněním	
jejich	geometrie	v	závislosti	na	jejich	úhlové	rychlosti	a	požadovaném	hnacím	momentu.	

Obr.	1.6	Spojkový	systém
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Základní	spojka	je	uchycena	přímo	k	hnací	hřídeli	motoru.	Spojka	je	ještě	navíc	vybavena	pří-
tlačnou	pružinou,	která	udržuje	poloviny	základní	spojky	odděleně,	pokud	jsou	otáčky	nízké.	
Když	začne	skútr	zrychlovat,	váha	spojky	vytvoří	dostatek	odstředivé	síly	a	dojde	k	uzavření	
spojky,	což	umožňuje	hnacímu	řemenu	se	volněji	a	rychleji	otáčet.	Druhá	spojka	je	připevně-
na	k	pásovému	pohonu.	Tato	spojka	je	také	vybavena	pružinou,	která	ovládá	vačky	nebo	klíny	
náchylné	ke	kroutící	síle.	Čím	vyšší	jsou	otáčky,	tím	více	se	vačky	stisknou	a	přitáhnou	řemen.	
To	probíhá,	dokud	dochází	ke	zrychlování	sněžného	skútru.	Oproti	manuálnímu	nebo	automa-
tickému	přenosu	je	tento	systém	mnohem	plynulejší.	[Obr.	1.6].

	 Dvoutaktní	a	čtyřtaktní	motory	se	od	sebe	velmi	liší	a	mají	rozdílné	vlastnosti.	Nejoblí-
benějším	motorem	pro	sněžné	skútry	je	dvoutaktní	motor	s	obsahem	500cc.	Dvoutaktní	motor	
má	dobrou	akceleraci	a	silný	točivý	moment.	Jedná	se	o	nejlepší	motor	podle	výkonného	pře-
vodu	na	hmotnostní	poměr.	Největším	problémem	u	dvoutaktního	motoru	je	jeho	znečišťování,	
které	je	větší	než	u	čtyřtaktního	motoru.	

Srovnání	dvoutaktního	a	čtyřtaktního	motoru	podle	zdroje	[3]
Čtyřtaktní	motor
	 •	 Spolehlivý
	 •	 Malý	výkon/hmotnostní	poměr
	 •	 Menší	znečištění
	 	•	 Menší	spotřeba	paliva
	 •	 Těžší	údržba
	 •	 Používaný	ve	sněžných	skútrech	již	od	r.	1960
 •	 Tichý
	 •	 Více	pokročilé	technologie

Dvoutaktní	motor:
	 •	 Méně	spolehlivý
	 •	 Vysoký	výkon/hmotnostní	poměr
	 •	 Ne	příliš	čisté	zplodiny
	 •	 Větší	spotřeba	paliva
	 •	 Lehčí	údržba
	 •	 Používaný	ve	sněžných	skútrech	již	od	r.	1960
	 •	 Hlučný
	 •	 Jednoduché	technologie
 
	 Existuje	také	dvoutaktní	motor	s	přímým	vstřikováním.	Má	výrazněji	lepší	vlastnosti	
než	normální	dvoutaktní	motor	a	předčí	dokonce	i	čtyřtaktní	motor.	
„Dvoutaktní motor s přímým vstřikováním je o 30% lehčí, 30% levnější, 30 až 40% méně těž-
kopádný a až o 50% více výkonný než čtyřtaktní motor.“	[3]
Je	také	mnohem	méně	škodlivý	životnímu	prostředí,	produkuje	méně	viditelný	kouř	a	spotřeba	
je	10	až	20%	menší	než	u	čtyřtaktního	motoru	se	stejnou	karburátorovou	
kapacitou.	
Nejznámějším	výrobcem	motorů	přímo	pro	sněžné	skútry	je	firma	BRP-Rotax.	Tato	firma	vy-
rábí	dvoutaktní	a	čtyřtaktní	motory	pro	motorové	rekreační	vozila,	 jako	jsou	Ski-Doo,	Lynx	
snowmobiles,	ATVs,	Sea-Doo	aj.	
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Elektromotor
Čím	dál	tím	více	se	začíná	mluvit	o	autech	s	elektromotory.	Ale	jak	jsou	na	tom	sněžné	skútry	a	
elektromotory?	Jejich	vývoj	začal	již	před	několika	lety	a	pokračuje	velmi	rychle.	Několik	stu-
dentů	z	amerických	univerzit	vyhrálo	cenu	za	nejčistší	sněžný	skútr.		 	
	 Největším	problémem	při	použití	elektromotoru	jsou	mrazivé	podmínky	a	krátká	život-
nost	baterií.	To	stěžuje	vědcům	práci.	Tyto	elektro-sněžné	skútry	jsou	nejvíce	využívány	v	ark-
tických	oblastech,	kde	by	emise	mohly	nejvíce	zasáhnou	ozón.	Velkou	výhodou	jsou	nulové	
emise	a	podstatně	tišší	chod	motoru	než	mají	běžné	skútry.	
	 Prozatím	dosahují	rychlosti	kolem	20mil	v	hodině,	což	je	asi	32km	za	hodinu.	Budouc-
nost	se	pro	ně	vyvíjí	velmi	slibně,	v	průběhu	několika	let	budou	schopny	se	plně	vyrovnat	dneš-
ním	skútrům	se	spalovacími	motory.	[4]	

Pásy 
Sněžné	skútry	jsou	hnány	pásy	podobné	pásům	u	tanků.	U	sněžných	skútrů	jsou	pásy	vyráběny	
z	lehkých	materiálů	a	to	hlavně	kvůli	rychlosti	a	pohyblivosti	stroje.	Výhodou	pásu	je,	že	dovo-
luje	uživateli	pohybovat	se	po	měkkém,	kluzkém	nebo	nestálém	povrchu.	
	 Velikost	pásů	se	pohybuje	v	rozmezí	3,07	–	4,14m.	Různé	délky	pásů	a	výstupků	se	vy-
užívají	pro	různé	povrchy	sněhu.	Krátké	pásy	s	krátkými	výběžky	jsou	vhodné	pro	upravené	
povrchy,	kde	mají	lepší	záběr.	Delší	pás	s	delšími	výběžky	je	především	pro	prašný	a	hluboký	
sníh.	Dochází	k	lepšímu	rozložení	tlaku	a	pás	vytáhne	snáze	skútr	ze	sněhu	a	má	v	něm	také	lep-
ší	zrychlení.	Další	typ	pásu	je	kombinací	předchozích.	Středně	dlouhý	pás	se	středně	dlouhými	
výběžky.	Skútr	vybaven	těmito	pásy	může	cestovat	ve	většině	případů	i	mimo	upravené	tratě	a	
má	mnohem	lepší	kontrolu	na	upraveném	povrchu	než	skútr	s	dlouhým	pásem.
	 Pásy	u	sněžných	skútrů	byly	dříve	vyráběny	z	gumy,	dnes	ale	se	vyrábějí	především	z	
Kevlaru.	Kevlar	je	nová	technologie	vyvinutá	firmou	DuPont,	která	kombinuje	vlastnosti	vyso-
ké	pevnosti	a	lehké	váhy.	
„Vlákno Kevlaru obsahuje dlouhé molekulární řetězce vyprodukované z poly-paraphnylene 
terephthalamide. “ [5]

Obr.	1.7	Engine	Type	797 Obr.	1.8	Engine	Type	1203
-	dvoutaktní	motor
-	dvouválcový
-	108	kW/147	HP
-	799.5	ccm
-	chlazený	kapalinou

-	čtyřtaktní	motor
-	třáválcový
-	DOHC	(12V)
-	92	kW/125	HP
-	1171	ccm
-	chlazený	kapalinou
-	EFI	(elektricky	řízené	
vstřikování)
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Řízení
Řízení	skútru	je	obdobné	jako	u	kola	nebo	motorky.	K	zatáčení	se	používají	řidítka	spojená	
s	lyžemi	v	přední	části.	Obvykle	nalezneme	na	pravé	straně	řidítek	páčku	pro	plyn	a	na	levé	
straně	brzdu	a	vypínač	baterie.	Dnes	už	jsou	skoro	běžnou	záležitostí	vyhřívaná	řidítka,	která	
jistě	všichni	řidiči	ocení.	Důležité	jsou	lyže	a	jejich	velikost,	díky	jejich	rozložení	dojde	i	k	vět-
šímu	rozložení	váhy	skútru.	Ten	se	pak	lépe	udrží	na	povrchu	sněhu.	Naopak	zase	užší	lyže	do-
volují	ostřejší	zatáčení.	Také	je	důležité,	aby	přední	část	skútru	mířila	směrem	vzhůru	ze	sněhu.

1.2.3	 Dělení	skútrů	
	 Podle	společnosti	Yamaha	se	sněžné	skútry	dělí	na	sportovní,	crossovery	(přejezdové),	
mountain	(horské),	cestovní	a	užitkové.	[6]
Sportovní	skútry	jsou	lehčí	než	ostatní	typy	a	jsou	konstruovány	na	ostřejší	druh	jízdy.	Jsou	vý-
konnější	a	lze	s	nimi	provádět	různé	akrobatické	kousky.	Je	určen	pro	věšeny	milovníky	rychlé	
jízdy.	Dobře	se	ovládají	i	při	jízdě	v	nerovném	terénu.	Při	jízdě	zůstává	řidič	ve	zpřímené	polo-
ze,	díky	ergonomicky	tvarovanému	posedu.
Crossover	je	univerzální	sněžný	skútr,	je	vhodný	na	trať	i	do	terénu.	Tichý	a	dobře	ovladatelný	
v	rozmanitém	terénu.	
Skútry	mountain	jsou	vhodné	pro	zvládání	vysokého	stoupání.	Mají	odlehčenou	konstrukci,	a	
vzduchové	tlumiče.	Jsou	delší	a	užší	a	při	jízdě	do	svahu	se	ovládají	lépe	než	na	normální	cestě.
Cestovní	je	určen	pro	zájemce	dlouhých	projížděk	po	krajině.	Motor	mají	výkonný,	sezení	po-
hodlné.	Cestovat	lze	i	ve	dvou	lidech.	Jedná	se	o	univerzální	stroje	vhodné	jak	do	hlubšího	sně-
hu	tak	i	na	polní	cesty.
Užitkové	sněžné	skútry	jsou	obvykle	vícemístné,	a	 jsou	vybaveny	úložným	prostorem.	Patří	
mezi	těžší	typy	sněžných	skútrů.	Jsou	především	určeny	pro	práci	v	zasněženém	terénu.	Užíva-
jí	se	i	k	tažení	i	v	hlubokém	sněhu.

1.2.4	 Rozbor	saní	pro	pacienta
	 Typy	lůžek	pro	pacienta	můžeme	rozdělit	na	dvě	nejzákladnější	skupiny.	Jedny	z	nich	
jsou	fixní,	ty	které	jsou	součástí	sněžného	skútru	a	druhé	jsou	ty,	které	jsou	od	skútru	odděleny	
a	připojují	se	v	zadní	části	ke	sněžnému	skútru.

Fixní lůžko
Jako	jedinou	firmu,	kterou	jsem	našla	a	která	vyrábí	fixní	lůžka	je	firma	ALPINA	Snowmobiles.	
Na	obrázku	níže	můžete	vidět	jejich	produkt.	[Obr.	1.11]	Safe	Rescue	Kit	je	jeden	z	poslední	z	
výrobků	řady	SHERPA.	Je	považován	za	nejbezpečnější	vozidlo	záchranné	služby.	
	 Tento	sněžný	skútr	má	řadu	výhod	a	je	velmi	užitečný	při	záchranných	akcích.	Při	

Obr.	1.9	Explore	725	pro	užitkové	skútry Obr.	1.10	SNO	X	pro	závodní	skútry
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nakládání	i	v	průběhu	převozu	o	pacienta	pečuje	jeden	ze	členů	posádky.	Lůžko	u	tohoto	typu	
je	vybaveno	systémem	na	tlumení	nárazů.	Lůžko	je	schopno	zafixovat	pacienty	i	s	podezřením	
na	poškození	páteře.	Při	jízdě	po	svahu	je	lůžko	stále	vyvažováno	do	vodorovné	polohy.	
	 Po	stranách	vozidla	jsou	úchyty	pro	lyže,	které	unesou	jak	pacientovy	lyže,	tak	lyže	zá-
chranného	 týmu.	Vozidlo	 je	 také	vybaveno	světelnými	a	zvukovými	signály	pro	upozornění	
okolí	na	cestě.	

Volná lůžka
Na	trhu	existuje	více	druhů	sněžných	lůžek	pro	pacienty.	Liší	se	především	v	konstrukci	a	ma-
teriálu.	Našla	jsem	mnoho	lůžek,	většina	byla	z	plastu,	některá	byla	gumová,	nafukovací,	a	ně-
která	dokonce	ze	dřeva.	
	 Jeden	z	typů	saní	jsou	sáně	kapotované.	Uvnitř	je	lůžko	pro	pacienta.	Výhodou	je,	že	je	
pacient	chráněn	proti	okolním	podmínkám.	Aluminiová	nosítka	jsou	uvnitř	vytápěné	kabinky.	
Baterie	pro	ohřívání	je	umístěna	mezi	zadními	lyžemi	kabinky.	Konstrukce	je	vyrobena	z	po-
lyetylenu.	Kabinka	je	také	vybavena	světlem,	které	je	funkční	i	při	teplotě	-40	stupňů.	[7]
	 Nafukovací	záchranná	nosítka	jsou	použitelná	jak	pro	záchranu	na	vodě,	tak	i	pro	zá-
chranu	na	sněhu.	Jsou	velmi	komfortní	a	skladná.	Mají	zabudován	systém	rychlého	automatic-
kého	nafukování.	Což	umožňuje	okamžité	použití.	[8]
	 Podobným	typem	saní	pro	pacienty	je	i	Rescue	Boggan.	Tyto	sáně	jsou	vyrobeny	z	po-
lyetylenu.	Především	kvůli	odolnosti,	lehké	hmotností	a	snazší	řiditelnosti.	Lyže	jsou	vybaveny	
tlumiči.	Tento	model	je	možné	používat	s	lyžemi	nebo	bez	lyží.	Sedadlo	a	kryt	jsou	odnímatel-
né	části	a	usnadňují	tak	přístup	k	pacientovi.	Uvnitř	těchto	saní	se	nachází	aluminiová	nosítka	
stejně	jako	u	předchozího	modelu.	[9]

Obr.	1.11	The	Safe	Rescue	Kit Obr	1.12	Snowbulance

Obr.	1.13	Nafukovací	lůžko Obr.	1.14	Rescue	Boggan
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1.3 Designérská analýza

1.3.1	 Vývoj	designu	u	sněžných	skútrů
	 Vývoj	designu	sněžných	skútrů	můžeme	nejlépe	sledovat	na	vybraných	obrázcích.	Již	
na	první	pohled	je	zřejmé,	že	jejich	vývoj	pokročil	velmi	kupředu.	V	počátcích	se	snad	o	tva-
rech	ještě	mluvit	nedá.	První	sáně	byly	velmi	jednoduché	a	funkčně	řešené.	Na	jednoduché	sáně	
byl	připevněn	pohon.

 
	 Další	 krokem	 byly	 pokusy	 připevnit	 na	 tehdy	 vyrobené	 automobily	 lyže	 a	 pohonné	
pásy.	Tím	se	pokrok	nezastavil	a	vynálezci	přišli	s	dalším	a	více	propracovanějším	návrhem.	
Sice	se	stále	z	části	podobal	autu,	jehož	interiér	dopřál	uživatelům	dostatečné	pohodlí.	Modely	
podobné	modlu	B-7	byly	většinou	vícemístné.	Na	trh	se	derou	firmy,	které	se	později	staly	svě-
tovými	společnostmi	vyrábějící	sněžné	skútry.	Postupným	zmenšováním	a	používáním	oblých	
tvarů	nastoupily	sněžné	skútry	podobné	jako	typ	SKI-DOO	Olympique.	
Na	posledním	obrázku	můžeme	vidět	kam	až	tento	vývoj	dospěl.	Používají	se	především	orga-
nické	tvary,	sladěné	barvy	atd.	Ovládání	je	podobné	jako	u	kola	nebo	motorky.	To	může	půso-
bit	společně	ještě	s	přední	maskou,	že	se	vzhledově	skútry	podobají	motocyklu.	

1.3.2	 Koncepty
	 To	co	posouvá	vývoj	vpřed,	jak	ve	směru	designérském	tak	i	technickém,	jsou	nové	ná-
vrhy	neboli	koncepty.	Ikdyž	jsou	některé	z	nich	prozatím	nereálné	a	nestvořitelné,	dávají	nám	
dobrý	obraz	o	možné	budoucnosti.	Pomáhají	uskutečnit	sny,	které	přispívají	i	ke	zlepšení	naše-
ho	života.	S	jejich	pomocí	nahlížíme	do	budoucnosti,	kde	jsou	tyto	přístroje	výkonnější	a	uleh-
čují	nám	práci.	Vize	některých	návrhářů	v	oblasti	sněžných	skútrů	si	uvedeme	v	této	kapitole.	

 Angry Snowmobile
Jedním	z	nejznámějších	a	snad	i	nejzdařilejším	konceptem	je	návrh	sněžného	skútru		rakous	ký-

Obr.	1.15	Eliasonovy	motorizované	sáně Obr.	1.16	Model	T	Snowmobile

Obr.	1.17	Model	B-7 Obr.	1.18	SKI-DOO	
Olympique	300

Obr.	1.19	YAMAHA	
Phazer	RTX



ANALÝZA	TÉMATU

Design	sněžného	skútru	pro	záchranářské	účely 23

	mi	designéry.	Tento	návrh	vytvořilo	Studio	Dominic	Schindler.	Tuto	firmu	založil	mladý	nada-
ný	designér,	jehož	jméno	toto	studio	nese.	Mnoho	článků	tento	skútr	popisuje	jako	zuřivý	spor-
tovní	stroj.	Vzhled	zuřivého	stroje	naznačují	přední	světla	připomínající	přimhouřené	oči.	Ten-
to	dojem	je	také	umocněn	dvěma	pásy	v	přední	části.	
	 Kombinace	barev	zelená,	bílá	a	šedá	působí	velmi	harmonickým	a	čistým	dojmem.	Cel-
kově	má	koncept	vyvážené	linie	jak	v	přední	části,	tak	i	v	zadní	části,	kde	je	dostatek	místa	pro	
řidiče.	Přestože	je	tento	koncept	velmi	zdařilý	a	našel	by	i	své	obdivovatele,	neočekává	se,	že	
by	se	začal	v	brzké	době	vyrábět.

KVANT
Další	z	konceptů	je	skútr	s	názvem	KVANT.	Jeho	autorem	je	designér	Patrik	Petersson.	Jedná	
se	o	kombinaci	motorky	a	sněžného	skútru.	Z	obrázků	je	zřetelné	že	se	jedná	o	vozidlo	menších	
rozměrů	a	váhy	než	jsou	klasické	sněžné	skútry.	Jedna	zakřivená	lyže	a	jeden	výkonný	pohon-
ný	pás	zajišťují	výbornou	manévrovatelnou	při	řízení	tohoto	vozidla.	Toto	bylo	také	záměrem	
autora,	při	kombinaci	uvažoval	nad	flexibilitou	motorky	a	výkonu	sněžného	skútru.	Záměrem	
bylo	také	vybočit	z	řady	klasických	motocyklů	a	navrhnout	odlišné	vozidlo	s	menší	hmotností.	
Využívá	400cc	motocyklový	motor,	carvingovou	lyži	a	zakřivený	pohonný	pás.	To	vše	přidává	
tomuto	stroji	na	pohyblivosti.	

  
Organický skútr
Následující	koncept,	podle	mého	zjištění,	sklidil	nepříliš	úspěšnou	kritiku.	Je	to	díky	svým	or-
ganickým	tvarům.	Jeho	tvůrcem	je	britský	designér	Evangelos	Gicas.	Při	návrhu	tvaru	tohoto	
sněžného	skútru	přemýšlel	autor	o	co	největším	snížením	odporu	vzduchu	při	cestování.	Snažil	
se	o	co	největší	dosažení	rychlosti.	Větší	část	těla	má	řidič	schovanou	za	vozidlem,	čímž	nebrá-
ní	proudění	vzduchu	a	snižuje	tak	odpor	vzduchu.	Tento	koncept	připomíná	závodní	motorky,	
řidič	musí	přímo	nalehnout	na	tělo	vozidla	a	pomocí	naklánění	jím	může	zatáčet.	

Ninety Degrees South
Již	od	prvního	pohledu	to	vypadá,	že	 je	 tento	koncept	navržen	přímo	pro	záchranářské	úče-
ly.	Pravý	účel	vozidla	je	však	jiný.	Jeho	autor	designér	James	Moon	ho	nazval	Ninety	Degre-
es	South.	Ve	spolupráci	s	British	Antarctic	Survey	navrhl	vozidlo	určené	pro	vědce,	kteří	jsou	v	
nehostinných	podmínkách	Antarktidy.	Koncept	je	navržen	tak,	aby	zvládal	jízdu	po	sněhu,	ka-
menech	a	ledu.	Pohyb	usnadňují	dvě	kola	a	dva	pásy	v	zadní	části,	zbytek	obstarává	dieselo-
vý	motor.	Díky	kombinaci	pásů	a	kol	může	vozidlo	překonávat	více	rozmanité	terény.	Vozidlo					

Obr.	1.20	Angry	Snowmobile Obr.	1.21	Kvant
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pojme	dvou	člennou	posádku.	Je	vybaveno	GPS	navigací	a	radarem,	který	slouží	k	nalezení	trh-
lin	a	prasklin	v	povrchu.	K	tomu	také	používá	menšího	průzkumníka,	který	je	spojen	s	hlavním	
modulem	a	je	vždy	určitou	vzdálenost	před	ním.	Vozidlo	bylo	navrženo	tak,	aby	co	nejméně	
znečišťovalo	ovzduší	a	aby	jej	bylo	možné	převážet	pomocí	lehkého	letadla.	
	 Přestože	se	tedy	nejedná	o	záchranářské	vozidlo,	je	tento	koncept	přinejmenším	inspi-
rativní	a	zajímavý.	Tvary	jsou	organické	v	některých	místech	výraznější	a	ostřejší.	Větší	hmo-
tová	část	je	v	přední	části	nad	koly.	

Obr.	1.22	Organický	skútr Obr.	1.23	Ninety	Degrees	South
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VARIANTNÍ	STUDIE	

2 Variantní studie

	 Při	návrhu	jakéhokoli	produktu	je	počáteční	postup	celkem	jasný.	V	první	chvíli	se	za-
číná	s	analýzou	daného	tématu,	brainstormingem,	souhrnem	všech	prvotních	myšlenek.	Poté	
se	tyto	první	myšlenky	přenáší	na	papír	v	podobě	prvních	skic.	Z	nichž	se	vyberou	ty	nejlepší	
a	dále	se	rozpracovávají.	Následně	se	skici	převedou	do	3D	programu	a	vytvoří	se	modely	pro-
duktu,	které	se	dále	opět	upravují	a	vylepšují	se	detaily.	
	 Během	navrhování	kladu	důraz	na	dodržení	cílů	této	diplomové	práce.	To	znamená	již	
při	prvních	návrzích	vycházet	z	hlavní	myšlenky	bezpečnosti	pacienta	a	posádky.	

2.1 Předdiplomová práce

	 V	první	chvíli	bylo	nejdůležitější	ujasnění	si	tématu,	čemuž	přispěl	právě	předdiplomo-
vý	projekt.	Díky	analýze,	kterou	jsem	vypracovávala	v	průběhu	semestru,	jsem	získala	celko-
vý	přehled	o	tématu	z	různých	pohledů.	Při	navrhování	předdiplomového	projektu	jsem	se	za-
bývala	především	konstrukční	částí	a	řešením	bezpečnosti	pacienta	i	posádky,	uložení	pacienta	
a	inovativnosti	návrhu.	Kde	bezpečnost	pacienta	byla	na	prvním	místě.	Po	promyšlení	jednotli-
vých	hledisek	jsem	dospěla	k	dvěma	variantám.	
	 První	varianta	není	příkladem	klasického	sněžného	skútru.	Jedná	o	sněžný	skútr	kapo-
tovaný.	Dříve	se	podobné	sněžné	skútry	vyráběly,	sloužily	především	k	užitkovým	účelům	jako	
k	převozu	potravin,	pošty,	osob	nebo	jako	ambulance.	
Kapotovaný	skútr	 je	určen	pro	 tři	osoby,	 jeden	 řidič,	ošetřovatel	a	 ležící	pacient.	Řidič	sedí	
v	přední	části,	za	ním	je	umístěn	ležící	pacient	a	ošetřovatel.	Způsob	nakládání	pacienta	je	nej-
lépe	rozpoznatelný	na	obrázku	níže.	Probíhá	v	několika	fázích.	Pacient	je	naložen	do	uzavíra-
telného	boxu,	tento	box	s	pacientem	je	možné	zavěsit	na	lana	od	vrtulníku	nebo	společně	s	bo-
xem	naložit	pacienta	přímo	do	vrtulníku	či	jiného	vozidla.	Pacient	je	s	boxem	nakládán	boč-
ními	dvířky,	která	zároveň	tvoří	podlahu	pro	box.	Po	vložení	pacienta	do	skútru	se	otevře	víko	
boxu	a	zapadne	do	otvoru	kapoty.	Po	tomto	kroku	víko	od	boxu	uzavře	kabinu	sněžného	skútru	
a	tím	také	chrání	posádku	před	vnějšími	podmínkami.	Ošetřovatel	nastupuje	dveřmi	na	opač-
né	straně	než	se	vkládá	pacient.	Řidič	může	nastupovat	z	obou	stran	a	to	po	otevření	proskle-
né	části	jeho	kabiny.	

	 Druhá	varianta	je	velmi	podobná	klasickému	užitkovému	sněžnému	skútru.	Inovována	
byla	zadní	část	skútru.	Konkrétně	sedadlo	bylo	otočeno	a	sáně	byly	připojeny	blíže	ke	skútru.	
V	přední	části	tedy	sedí	řidič,	za	ním	je	prostor	pro	záchranářské	vybavení.	Ošetřovatel	pacien-
ta	sedí	zády	k	řidiči.	Je	nakloněn	nad	pacientem	a	neustále	na	něho	dohlíží	i	během	jízdy.	Se-
dadlo	ošetřovatele	je	vybaveno	podnožkami	a	stehenní	opěrkou	ve	tvaru	písmene	T.	Sáně	pro	
pacienta	jsou	kloubně	spojeny	se	zbytkem	sněžného	skútru.	Kloubní	spojení	se	nachází	mezi	
sedadlem	ošetřovatele	a	úložného	prostoru	pro	záchranářské	potřeby.	Sáně	 jsou	na	dvou	 ly-
žích	a	je	s	nimi	spojeno	i	sedadlo	ošetřovatele.	Tím	je	umožněno	snadnější	zatáčení.	Na	druhou	 

Obr.	2.1	Nakládání	pacienta	s	boxem
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je	toto	zatáčení	umožněno	pouze	v	rozmezí	tupých	úhlů.	

Shrnutí	výhody	a	nevýhody	
Obě	varianty	mají	své	výhody	a	nevýhody.	Obě	varianty	jsou	třímístné.	V	první	variantě	mohou	
být	namísto	ležícího	pacienta	dva	sedící	pasažéři.	
První	varianta:		 +	 kapotovaný	–	ochrana	před	nepříznivými	podmínkami
	 	 	 +	 stálý	dohled	na	celého	pacienta
	 	 	 +	 možnost	vytápění	kabiny
	 	 	 •	 uložení	pacienta	bočními	dveřmi
	 	 	 •	 příliš	organický	tvar
	 	 	 -	 větší	a	neobratnější	skútr	
	 	 	 -	 nedostatečný	přísun	vnějšího	světla
Druhá	varianta:	 +	 stálý	dohled	na	pacienta
	 	 	 +	 otočné	sedadlo	pro	ošetřovatele
	 	 	 •	 kloubní	spojení	saní	se	skútrem
	 	 	 -		 klasický	sněžný	skútr
	 	 	 -	 nepohodlná	poloha	ošetřovatele
	 	 	 -	 vliv	vnějšího	počasí
	 	 	 -	 v	průběhu	jízdy	dohled	pouze	na	část	pacienta

	 Za	hlavní	cíl	předdiplomové	práce	jsem	si	předsevzala	bezpečnost	pacienta	především	
v	průběhu	přepravy.	Vzhledem	k	výše	uvedeným	konceptům	a	jejich	vlastnostech	se	mi	tento	
cíl	podle	mého	názoru	podařilo	splnit.	V	obou	případech	dochází	k	neustálé	kontrole	pacienta	a	
jeho	stavu.	

2.2 Skici

	 Pro	pokračování	v	další	práci	jsem	si	zvolila	první	variantu,	kterou	jsem	dále	rozpraco-
vávala.	První	variantu	jsem	si	vybrala	z	různých	důvodů.	Především	proto,	že	tento	typ	sněžné-
ho	skútru	není	rozšířen	a	nevyrábí	se,	to	umožňuje	velkou	svobodu	při	navrhování	a	také	vyšší	
uplatnění	na	trhu.	Dále	je	také	splněna	podmínka	vysoké	bezpečnosti	pacienta	při	převozu.	
	 Ještě	před	vlastním	skicovním	procesem	došlo	k	upřesnění	si	všech	možností	produktu.	
Vytvořila	jsem	analýzu,	která	mi	pomohla	k	nastínění	problémů,	které	mohou	při	tomto	projek-
tu	vzniknout.

Obr.	2.2	První	varianta Obr.	2.3	Druhá	varianta
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	 Při	skicování	jsem	hledala	zvláště	tvarové	uspořádání	a	hmotové	vyvážení	konceptu.	Z	
první	varianty	vyplynula	nutnost	rozšíření	prosklené	plochy	až	do	zadní	části	sněžného	skútru.	
Tím	působí	skútr	lehčeji	a	interiér	je	více	prosvětlen.	V	první	variantě	bylo	propojení	se	zadní	
částí	kabinou	příliš	odděleno,	z	toho	vyplynul	další	problém,	na	který	bylo	nutno	během	skico-
vacího	procesu	brát	ohled.	Došlo	tedy	k	ucelenému	sjednocení	celého	stroje	a	plynulého	pře-
chodu	mezi	kabinou	řidiče	a	zadním	prostorem.	Na	obrázcích	můžete	sledovat	různé	tvarové	
varianty	sněžného	skútru.	

2.2.1	 Lyže	skútru
	 Jako	další	problém	k	řešení	se	ukázalo	navázání	lyže	na	skútr.	Dříve	i	v	současnosti	byly	
lyže	jakoby	nasazeny	na	samotný	stroj	a	vypadaly,	jako	by	nebyly	jeho	součástí.	To	jsem	se	sna-
žila	eliminovat	průběžným	napojením	kapoty	na	lyže.	Napojení	přechází	z	části	kapoty	na	pry-
žovou	planžetu	a	dále	pokračuje	žebry	na	samotné	lyži.	Gumová	planžeta	umožňuje	pohyb	od-
pružení	ve	vertikálním	směru.	Na	obrázcích	můžete	vidět	jednotlivé	varianty	žeber	lyží.	

Obr.	2.4	Analýza	tématu

Obr.	2.5	Skici
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	 Nakonec	jsem	od	otvorů	odlehčující	jejich	konstrukci	upustila	a	využila	jsem	již	navr-
žených	a	používaných	lyží	pro	sněžný	skútr.	Tvarování	uvedená	na	obrázku	by	zanikla	a	ani	by	
nezapadala	do	celkové	koncepce.	Navíc	nevypadají	příliš	odolně	ve	srovnání	s	hmotou	zbýva-
jícího	skútru.	Na	obrázku	níže	můžete	detailně	vidět	vybrané	lyže	a	napojení	na	kryt	skútru.	

2.3 První varianty

	 Od	prvních	skic	došlo	k	určitým	změnám.	Pacient	se	nenakládá	společně	s	boxem	boč-
ními	dvířky,	ale	zadní	část	se	otevírá	celá	motýlkovým	způsobem	směrem	nahoru.	To	umožňu-
je	oboustranný	volný	přístup	jak	k	pacientovi,	tak	i	k	lékařskému	vybavení.	Pacient	je	tedy	spo-
lečně	s	košíkovými	nosítky	vkládán	do	zadního	prostoru.	Řidič	nastupuje	v	prostoru	přední	čás-
ti	po	otevření	prosklené	kabiny.	Ve	3D	programu	vzniklo	mnoho	modelů,	které	se	od	sebe	tva-
rově	lišily.

Obr.	2.6	Varianty	tvarování	lyží

Obr.	2.7	Řešení	přední	lyže

Obr.	2.8	Varianta	1 Obr.	2.9	Varianta	2
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	 Dále	jsem	pokračovala	ve	zpracování	druhé	a	třetí	varianty.	Došlo	ke	kombinaci	těch-
to	dvou	variant	a	k	úpravě	kapotování	předního	odpružení.	Právě	tvar	kapotování	a	přechod	na	
lyže	vytváří	nejsilnější	celkový	dojem	ze	skútru.	V	první	variantě	si	můžeme	povšimnout	na-
pojení	lyží	k	zadní	části.	Tato	kombinace	nepůsobí	dynamicky,	ba	právě	naopak,	skútr	vypadá	
jako	by	brzdil.	Další	varianty	jsou	v	tomto	ohledu	dynamičtější.	

2.3.1	 Světla
	 Postupně	se	objevoval	další	problém	a	to	začlenění	světel	do	celkového	tvaru	skútru.	
Jednalo	se	o	přední	a	zadní	světlomety,	a	střešní	světlomet.	

	 Všechny	varianty	mají	své	výhody	i	nevýhody.	Z	představených	variant	jsem	se	rozhod-
la	pro	třetí	variantu.	U	první	varianty	jsou	světla	umístěna	příliš	nízko.	Pro	průjezd	hlubokým	
sněhem	by	byla	prakticky	nepoužitelná,	řidič	by	se	musel	orientovat	pouze	díky	střešnímu	svět-
lometu,	a	tím	by	přední	světlomety	ztratily	svou	funkci.	
	 Ve	druhé	variantě	jsou	světla	už	o	něco	výše,	ale	na	druhou	stranu	působí	vzhledem	k	
celkovému	objemu	příliš	těžce.	Naproti	tomu	třetí	varianta,	svým	tvarováním	a	prodloužením		
až	k	zadní	části	stroje,	narušuje	celistvou	prosklenou	plochu	a	dodává	stroji	na	živosti	a	rych-
losti.	Navíc	se	na	tuto	linii	podařilo	navázat	zadní	světlomety.	Vzadu	se	pruhy	od	světel	spoju-
jí	a	vytváří	tak	linii	narušující	celistvé	plochy	prosklených	částí.	V	zadní	části	jsou	na	pruh	na-
pojeny	reflexní	pásy	a	polepy,	pro	dobrou	viditelnost	i	v	noci.

2.4 Finální návrh

	 Od	prvního	skicování	se	celkově	skútr	výrazně	změnil.	Prosklená	část	již	nesahá	přes	
celou	zadní	plochu.	Nyní	je	střešní	část	překryta	a	je	tak	schována	konstrukce	stroje.	Dveře	v	
zadní	části	se	stále	otevírají	motýlkovým	způsobem.	Otevírání	u	řidiče	je	však	jiné.	Již	se	neo-
tevírá	celá	průhledná	kabina,	nýbrž	jen	její	část.	dveře	pro	řidiče	jsou	na	obou	stranách	skútru	a	
otevírají	se	stejně	jako	dveře	v	zadní	části.	

Obr.	2.10	Varianta	3

Obr.	2.11	Světlomety	-	varianta	1 Obr.	2.12	Světlomety	-	varianta	2 Obr.	2.13	Světlomety	-	varianta	3
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2.4.1	 Střešní	světlomet
	 Návrh	 střešního	 světlometu	měl	 také	 určitý	 vývoj.	 Především	má	 doplňkovou	 funk-
ci	osvětlení	při	jízdě,	ale	také	bylo	potřeba,	aby	se	otáčel	a	mohlo	se	tak	nasvítit	místo	nehody.	
Z	druhé	strany	střešního	světlometu	je	umístěno	signální	světlo,	jež	by	upozorňovalo	na	skútr.
Jako	nejvhodnější	místo	pro	tento	světlomet	se	jevila	střecha	v	přední	části	nad	hlavou	řidi-
če.	Vzniklo	opět	několik	variant.	A	jako	nejvhodnější	se	jevil	třetí	návrh.	Nenarušuje	celkový	
vzhled	stroje	a	plní	i	svou	funkci.	Otáčení	a	nastavování	je	umožněno	po	vysunutí	světlometu.	
Signální	světlo	je	z	druhé	strany	světlometu	a	je	viditelné	až	po	výsunu.	

2.4.2	 Kapotování	předních	lyží
	 Určitým	vývojem	prošlo	i	kapotování	předních	lyží	a	navázání	spodní	části	skútru.	Na	
rozdíl	od	již	existujících	skútrů,	zde	došlo	k	překrytí	odpružení.	Problémem	bylo	však	napojení	
překrytí	ke	zbytku	těla	stroje.	Šlo	o	vytvoření	plynulého	přechodu	mezi	nimi.	V	posledním	ná-
vrhu	došlo	navázání	linie,	která	začínala	v	přední	části	a	přecházela	k	lyžím	a	pokračuje	k	zad-
ní	části	stroje.	Vzniklo	mnoho	variant,	na	obrázcích	můžeme	sledovat	několik	vybraných.

2.4.3	 Interiér	
	 Jsou	zde	dva	odlišné	celky,	které	bylo	potřeba	otevřít.	A	bylo	více	možností	jak	toho	do-
cílit.	Zadní	část,	jak	již	bylo	řečeno,	se	otevírá	z	obou	stran	směrem	nahoru	motýlkovým	způ-
sobem.	To	znamená,	že	se	celý	prostor	otevře	a	je	volně	přístupný	z	obou	stran.	Je	tedy	ideální	
pro	záchranné	akce.	Nastupování	je	usnadněno	stupátky	a	madly	po	stranách.	
	 Pro	otevírání	kabiny	řidiče	jsem	uvažovala	více	možností.	Kabinu	by	bylo	možné	ote-
vírat	 vysunutím	ve	 směru	 jízdy,	 odklopením	 směrem	nahoru	 nebo	 odklopením	 směrem	do-
předu.	Ani	 jeden	z	 jmenovaných	způsobů	otevírání	 jsem	nakonec	nepoužila.	Pro	svůj	návrh	
jsem	zvolila	stejné	otevírání	jako	je	v	zadní	části,	z	estetických	i	konstrukčních	důvodů.	Došlo	
tedy	k	rozdělení	kabiny	na	tři	části	z	nichž	dvě	krajní	části	se	otevírají	směrem	nahoru	a	nava-
zují	tak	na	otevírání	zadní	části.	Při	vyklopení	směrem	dopředu	či	nahoru,	pro	získání	prostoru	
pro	snadné	vystupování,	by	docházelo	k	velkému	úhlu	vyklopení.	S	tím	se	pojí	také	větší	kon-
strukční	namáhání	jak	rámu	skútru,	tak	i	pantů	a	plynových	vzpěr.	

Obr.	2.14	Střešní	světlomet	-	
	 		varianta	1

Obr.	2.15	Střešní	světlomet	-	
	 		varianta	2

Obr.	2.16	Střešní	světlomet	-	
	 		varianta	3

Obr.	2.17	Kapotování	odpružení	-	
	 		varianta	1

Obr.	2.18	Kapotování	odpružení	-	
	 		varianta	2

Obr.	2.19	Kapotování	odpružení	-	
	 		varianta	3
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Na	obrázku	níže	můžete	vidět	finální	řešení	s	vybranými	variantami	jednotlivých	částí.	

Obr.	2.20	Otevírání	zadní	části Obr.	2.21	Otevírání	kabiny	řidiče

Obr.	2.22	Perspektivní	přední	pohled Obr.	2.23	Perspektivní	zadní	pohled
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3 Ergonomické řešení 

	 Ergonomické	 řešení	 je	velmi	podstatnou	částí	každého	navrhovaného	produktu.	Dří-
ve	se	na	člověka	nebral	příliš	ohled,	ale	dnešní	antropocentrický	přístup	ergonomie	to	změnil.	
Zvláště	u	tohoto	návrhu	je	kladen	na	ergonomii	velký	důraz,	protože	bylo	snahou	navrhnout	co	
možná	prostorně	nejekonomičtější	vozidlo,	u	kterého	musí	být	splněny	minimální	ergonomic-
ké	rozměry.	
	 U	tohoto	návrhu	je	stejně	důležité	řešit	jak	ergonomii	exteriéru,	tak	i	interiéru.	V	obou	
případech	se	musí	respektovat	poloha	těla	při	práci.	U	exteriéru	jsem	řešila	nastupování	a	vy-
stupování,	přístup	k	technickým	částem	stroje,	osvětlení	a	co	je	zvláště	důležité	nakládání	paci-
enta.	V	interiéru	jsem	řešila	zvláště	sezení	řidiče	i	ošetřovatele,	částečně	ovládání	a	prostor	ka-
biny	řidiče.	Dále	pak	úložné	prostory	v	zadní	části	skútru	a	uložení	pacienta	s	nosítky	
	 Veškeré	základní	rozměry	vycházely	z	rozměrů	průměrného	muže.	Předpokládám,	že	
pracovat	s	tímto	skútrem	budou	ženy	či	muži	maximálně	středního	věku.	Neboť	práce	v	tako-
vémto	terénu	je	fyzicky	náročná.	K	tomu	byly	přizpůsobeny	i	jednotlivé	části	skútru.	
	 V	tomto	případě	se	jedná	o	vozidlo,	s	nímž	přichází	uživatelé	do	pracovního	kontaktu,	
tento	kontakt	je	zprostředkován	nejen	rukou.	Nejedná	se	o	pracovní	činnost,	nic	se	nevyrábí,	
skútr	však	slouží	k	záchraně	životů.

3.1 Výhled z vozidla

	 Prosklenou	plochu	navrhovaného	skútru	můžeme	rozdělit	na	dvě	části.	Jedna	část	je	ur-
čena	pro	výhled	řidiče	a	druhá	pro	výhled	ošetřovatele.	Rozděluje	je	rám	konstrukce.	Přechod	
mezi	nimi	není	zřetelný	díky	zakrytí	konstrukce	tmavým	plexisklem.	
Průhledový	prostor	umožňuje	komfortní	rozhled.	Průhledná	je	celá	přední	část	a	řidič	může	te-
oreticky	mít	rozhled	až	180°	bez	otočení	hlavy,	s	otočením	hlavy	a	nakloněním	to	může	být	i	
více.	Tento	výhled	limituje	až	konstrukce	skútru.	Pokud	bereme	horizontální	rozhled.	Ve	verti-
kálním	směru	je	rozhledové	maximum	přibližně	48°,	pokud	nepočítáme	řídící	panel	a	pruhy	od	
světel.	Vše	je	navrženo	pro	co	nejlepší	rozhled	řidiče.	Přestože	se	nejedná	o	vozidlo	určené	pro	
běžné	komunikace,	může	svými	parametry	vozům	konkurovat.	Zpětná	zrcátka	jsou	nahrazena	
kamerovým	systémem,	který	snímá	prostor	za	skútrem	a	přenáší	obraz	na	display	na	volantu.	
	 Průhledová	část	u	ošetřovatele	je	mnohem	menší	a	neplní	tak	důležitou	funkci	jako	u	ři-
diče.	Tato	okna	mají	dva	významy,	estetický	a	ergonomický.	Z	estetického	hlediska	mají	odleh-
čit	celkové	hmotě	skútru	a	z	ergonomického	hlediska	mají	zajistit	co	největší	přísun	světla	do	
této	části.	Zároveň	umožňují	orientaci	ošetřovatele	v	okolí.	

Obr.	3.1	Horizontální	výhled	řidiče Obr.	3.2	Vertikální	výhled	řidiče
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3.2 Osvětlení 

	 Osvětlení	tohoto	konceptu	můžeme	rozdělit	na	vnější	a	vnitřní.	Vnější	osvětlení	se	týká	
zvláště	světlometů	a	signálního	světla.	Tvary	těchto	světel	dávají	charakter	vozidlu.	Světlomety	
jsou	umístěny	podobně	jako	u	auta,	roleb,	nebo	jiných	vozidel	podobného	typu,	v	přední	a	zadní	
části.	Splňují	veškeré	důležité	funkce,	jedná	se	o	světla	potkávací,	dálková,	obrysová	a	směro-
vá.	Slouží	zvláště	pro	orientaci	skútru	v	okolí,	ve	tmě	nebo	za	nepříznivého	počasí.	Také	slou-
ží	k	tomu,	aby	bylo	vozidlo	dostatečně	osvětleno	a	bylo	dobře	viditelné	i	z	velké	vzdálenosti.	
K	tomu	také	přispívá	přídavný	střešní	světlomet.	Stejně	jako	přední	světla	umožňuje	skútru	ori-
entaci	v	prostoru.	Zároveň	je	variabilní	a	může	se	po	vysunutí	nasměrovat	požadovaným	smě-
rem.	To	zajistí	dostatečný	přísun	světla	na	místo	nehody.	Z	druhé	strany	tohoto	světlometu	je	
umístěno	výstražné	světlo,	které	je	patrné	až	po	vysunutí.	Má	za	úkol	upozornit	na	skútr,	stej-
ně	tak	jako	je	tomu	u	jiných	vozidel	tohoto	typu.	Myslím	si,	že	s	tolika	světly	je	skútr	dokona-
le	vybaven.	

3.3 Nastupování a vystupování

	 Při	navrhování	vozidla	podobného	typu	je	nutné	zajistit	co	nejpohodlnější	nastupování	
a	vystupování.	Záchranné	vozidlo	je	vybaveno	několika	dveřmi,	v	přední	a	zadní	části.	Dveře	
do	řidičovy	kabiny	se	otevírají	směrem	nahoru.	Tyto	dveře	jsou	umístěny	na	obou	stranách,	tak	
může	řidič	vysednout	vpravo	nebo	vlevo.	Dveře	se	otevírají	pomocí	kliky	podobně	jako	je	tomu	
u	aut,	klika	je	uložena	ve	spodní	části	dveří.	Jak	už	bylo	řečeno,	řidič	může	nastupovat	z	obou	
stran	kabiny.	Nastupování	mu	usnadňují	madla	připevněná	ke	konstrukci	z	vnitřní	strany,	proto	
nejsou	zvenčí	viditelné	a	nenarušují	tak	celkový	ráz	skútru.	Při	nastupování	či	vystupování	řidi-
či	napomáhá	také	stupátko	v	kapotování	odpružení	lyží.	Jedná	se	o	jednoduché	stupátko	opatře-
no	protiskluzovým	povrchem,	které	se	vysune	společně	s	otevřením	dveří.	Toto	stupátko	je	ve	
výšce	přibližně	40	cm	nad		zemí.
	 Otevírání	dveří	zadního	prostoru	 je	motýlkovým	způsobem	směrem	nahou.	Dveře	se	
vyklápějí	o	více	než	90°	a	dovolují	tak	snadnější	nastupování	a	volnější	pohyblivost	ve	vnitř-
ním	prostoru.	Nejsou	zde	umístěny	speciální	kliky,	pouze	prolisy	skoro	po	celé	délce	dveří,	kte-
rá	jsou	poosvětlena	LED	diodami.	Tímto	způsobem	se	otevírají	dveře	na	obou	stranách	skút-
ru.	Jedny	dveře	jsou	pro	vkládání	pacienta	a	druhé	pro	nastupování	ošetřovatele	a	přístup	k	zá-
chranářskému	vybavení.	Otevírání	je	navrženo	tak,	aby	veškerá	manipulace	s	nimi	byla	co	nej-
rychlejší.	Při	otevření	dveří,	pro	nastupování	ošetřovatele,	se	zároveň	vyklopí	i	část	boku	ka-
potování	a	připraví	stupátko.	Toto	stupátko	je	taktéž	opět	opatřeno	protiskluzovým	povrchem,	

Obr.	3.3	Viditelnost	skútru	v	noci
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pro	snadnější	vystupování.	I	zde	je	umístěno	madlo	z	vnitřní	strany	konstrukce.	Popisované	stu-
pátko	je	ve	výšce	podlahy	tedy	41	cm	od	země.	

3.4 Interiér

3.4.1	 Ergonomie	kabiny	řidiče
	 Kabina	řidiče	je	velmi	důležitou	součástí	každého	vozidla.	Je	navržena	tak,	aby	vyho-
vovala	veškerým	ergonomickým	zásadám.	 Je	dostatečně	prostorná	a	 i	ovladače	a	 sdělovače	
jsou	v	pohodlné	dosahové	vzdálenosti.	Přístrojová	deska	zde	není	stejná	jako	u	jiných	vozidel.	
Tato	vychází	z	podlahy	sloupem	hranatějšího	tvaru,	který	se	směrem	nahoru	zaobluje	a	na	je-
hož	konci	je	umístěno	ovládání	skútru.	Ovládání	je	pomocí	kormidla	podobným,	jakým	jsou	
vybaveny	sněžné	rolby	s	rukojeťmi	na	koncích.	Tyto	rukojeti	jsou	zároveň	vybaveny	nezbytný-
mi	ovládacími	prvky	pro	skútr.	Rukojeti	jsou	zároveň	potažena	jemnou	protiskluzovou	pryží.	
V	předním	prostoru	volantu	je	umístěna	dotyková	obrazovka,	kde	je	možno	zjišťovat	parame-
try	a	stav	skútru.	Je	zde	také	možné	si	nastavit	navigaci	GPS.	Ostatní	sdělovače	jsou	na	palub-
ní	desce	před	řidičem.	Veškeré	sdělovače	jsou	podsvětleny	a	dobře	čitelné.	Pod	palubovou	des-
kou	na	podlaze	jsou	ještě	pedály	pro	ovládání	rychlosti.	
	 Sedadlo	řidiče	je	komfortní	a	nastavitelné.	Vyhovuje	jak	správnému	tvarování,	tak	i	er-
gonomickým	rozměrům.	Na	obrázku	můžeme	vidět	rozměry	sedadla	určeného	pro	řidiče.

3.4.2	 Sezení	
	 Návrh	kapotovaného	sněžného	skútru	je	navržen	pro	tři	pasažéry,	jednoho	řidiče,	ošet-
řovatele	a	ležícího	pacienta.	Na	obrázku	můžeme	vidět	pohled	shora	na	skútr	a	rozmístění	pa-
sažérů	ve	skútru.	V	přední	části	sedí	řidič,	je	zřejmé	že	má	dostatek	prostoru	pro	ovládání	skút-
ru,	a	v	zadní	části	je	ležící	pacient	a	ošetřovatel.

Obr.	3.4	Nastupování	ošetřovatele Obr.	3.5	Nastupování	řidiče

Obr.	3.6	Rozměry	sedadla
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	 Pacient,	 poté	 co	 je	naložen	do	košíkových	nosítek,	 je	 vkládán	v	horizontální	 poloze	
z	 boku	 zadní	 části	 skútru.	Ošetřovatel	 nastupuje	 z	 druhé	 strany.	Rozměry	košíkových	nosí-
tek	jsou	délka×šířka×výška,	218×61×19	cm.	Jejich	váha	je	10kg	a	jsou	schopny	unést	váhu	až	
272kg.	Tyto	nosítka	je	možné	připoutat	i	k	vrtulníku.	
	 Po	levé	straně	ošetřovatele	je	dostatečný	prostor	pro	pohyb	a	kontrolu	pacientových	no-
hou.	V	zadní	části	je	dostatek	úložných	prostorů	pro	záchranářské	vybavení.	Jsou	to	úložné	pro-
story	jak	v	zadní	stěně	skútru,	tak	i	v	oblasti	nohou.	Do	těchto	úložných	prostor	se	musí	vejít	
například	sada	vakuových	dlah	(na	ruce	i	na	nohy),	límec	k	fixaci	krční	páteře,	dýchací	přístroj,	
který	se	nosí	na	zádech	a	další	vybavení	pro	první	pomoc.
	 Pro	ošetřovatele	je	zde	také	sedadlo,	které	je	otočné	a	ošetřovatel	tak	může	snadno	mě-
nit	polohu	sezení	či	snáze	vystupovat.	Lůžko	pacienta	je	rozděleno	na	několik	částí,	přednostně	
je	učeno	pro	ležícího	pacienta,	ale	v	případně	nutnosti	je	možné	vytvořit	dvě	sedadla.	Toho	do-
cílíme	snížením	dvou	částí	jež	jsou	upevněny	v	kolejnici	na	boku	skútru	a	zároveň	jsou	na	dru-
hé	straně	opatřena	pevnou	látkou	jež	zaručuje	bezpečné	a	pohodlné	sezení.	

3.4.3	 Přístup	k	motoru	a	technickým	zařízením
	 Stejně	tak	jako	je	důležité	zajistit	přístup	do	interiéru,	tak	je	také	důležitý	přístup	k	tech-
nickým	částem	vozidla.	Tento	přístup	umožňuje	opravit	či	vyměnit	jednotlivé	součásti	vozidla.	
K	motoru	je	přístup	z	interiéru	zadní	kabiny,	ze	spodní	části	skútru	nebo	po	odklopení	sedadla	
řidiče.	Po	odklopení	krytu	motoru	je	možné	jej	opravit.	Další	přístup	je	zajištěn	k	pohonným	
pásům	skútru.	Obsahují	mnoho	částí	a	mohou	tak	být	často	poruchové.	Dále	pak	je	umožněn	 

Obr.	3.7	Vnitřní	uspořádání

Obr.	3.8	Ležící	pacient Obr.	3.9	Sedící	pacient
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k	odpružení	 lyží.	 I	ostatní	části	 jsou	samozřejmě	zpřístupněny.	Popisované	části	 jsou	ovšem	
nejdůležitější	a	je	k	nim	umožněn	co	nejsnazší	přístup.	

Obr.	3.11	Přístup	k	motoruObr.	3.10	Přístup	k	pásu
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4 Tvarové (kompoziční) řešení

	 Tvarování	produktu	je	pro	nás	velmi	důležité.	Ovlivňuje	to	naše	rozhodování	zvláště	
při	nákupu,	kdy	nás	musí	produkt	upoutat	hned	na	první	pohled.	Především	musí	lahodit	oku	a	
být	příjemný	na	dotyk.	To	jsou	první	kontakty	mezi	produktem	a	spotřebitelem.	Na	tvarovém	
řešení	si	dávají	firmy	stále	více	záležet,	dobře	vědí,	že	je	to	nejlepší	marketingový	tah,	jak	na-
lákat	co	nejvíce	zákazníků.	Proto	se	klade	stále	větší	důraz	na	vnější	vzhled.	Tento	fakt	začína-
jí	zjišťovat	i	firmy,	které	prodávají	těžké	stroje,	například	CNC	stroje,	frézky	apod.	a	stále	více	
se	obracejí	na	designérská	studia	s	žádostí	o	revitalizaci	vzhledu	stroje.	
	 Vnější	tvarové	řešení	tradičních	sněžných	skútrů	vychází	hlavně	z	konstrukčního	řešení	
a	ostatní	tvarová	řešení	jsou	často	opomíjena.	Mnoho	sněžných	skútrů	si	je	svým	vhledem	po-
dobné	a	jejich	originální	design	je	u	mnoha	z	nich	potlačován.	Tvarové	řešení	návrhu	je	do	jis-
té	míry	vždy	z	části	omezeno	a	musí	být	přihlédnuto	jak	ke	konstrukčnímu	řešení,	tak	materiá-
lovému.	Při	návrhu	je	nutné	si	dobře	promyslet,	jaké	materiály	zvolíme.	U	některých	materiálů	
nedosáhneme	požadovaného	tvarování	a	také	musíme	přihlédnout	k	ceně	materiálu.	
	 U	mého	návrhu	se	jedná	o	unikátní	sněžný	skútr	svého	druhu.	Kapotované	sněžné	skút-
ry	se	dříve	již	vyráběly,	používaly	se		jako	užitkové	skútry	k	převážení	nákladu,	dnes	již	skoro	
zanikly.	Proto	nemáme	možnost	vzhled	navrženého	skútru	s	jiným	kapotovaným	skútrem	po-
rovnat.	Navrhovaný	model	není	možnost	srovnat	s	podobnými	skútry,	přesto	jsem	se	snažila	
o	netradiční	vzhled	a	odlišení	od	ostatních	klasických	sněžných	skútrů.	

4.1 Vnější vzhled

	 Skútr	je	koncipován	jako	záchranářský	sněžný	skútr,	tomu	jsem	se	snažila	přizpůsobit	
i	jeho	tvarovou	kompozici	a	sladit	ji	také	barevně.	Vnější	tvar	v	první	řadě	opisuje	vnitřní	uspo-
řádání.	Proto	se	nejdříve	schematicky	sestavila	konstrukční	část	a	poté	se	hledalo,	pomocí	skic,	
dokonalé	vyvážení	hmot	a	tvarování.	Vnější	tvary	navrhovaného	skútru	mají	organické	tvary	
vedené	několika	linkami	po	celé	délce.	Na	základ,	který	tvoří	dvě	lyže	v	přední	části	a	dva	pásy	
v	zadní	části,	je	posazeno	celé	tělo	skútru.	To	vše	napomáhá	vyvolávat	pocit	pohybu	a	dyna-
mičnosti,	rychlosti.	To	je	také	jedním	z	mých	záměrů,	jedná	se	přeci	o	záchranné	vozidlo.	Mým	
záměrem	bylo	navrhnout	vozidlo	schopné	jízdy	po	upraveném	i	neupraveném	sněhovém	povr-
chu,	takové	vozidlo,	které	by	vyvolávalo	pocit	bezpečí	a	přitom	vyzařovalo	určitou	dravost.	
	 Při	pohledu	z	boku	můžeme	sledovat	jednu	z	nejvýraznějších	linií.	Je	jí	spodní	křivka,	
vedoucí	od	"čumáku"	stroje	přes	výběžek	pro	lyži	a	pokračuje	dále	do	zadní	části.	Všechny	lin-
ky	obíhají	kolem	celého	stroje.	Zešikmená	linka	vedoucí	pod	prosklenou	částí	působí	velmi	dy-
namicky.	Tyto	dvě	linie	ohraničují	spodní	neprosklenou	část.	Prosklená	část	je	uzavřena	ze	tří	
stran	oranžovou	kapotou,	která	vytváří	písmeno	U.	
	 Pokud	se	podíváme	na	obrázek	horního	pohldu,	můžeme	si	povšimnout,	že	se	stroj	smě-
rem	dozadu	rozšiřuje.	Je	tomu	tak,	protože	v	přední	části	sedí	pouze	jeden	pasažér,	řidič,	a	v	
zadní	části	je	ošetřovatel	a	pacient,	tudíž	potřebují	více	místa.	Výraznou	plochou,	kterou	může-
me	sledovat,	je	prosklená	plocha.	Podobné	principy	průběhu	linií	jsou	zřetelné	i	v	dalších	po-
hledech.	
	 Při	pohledu	zepředu,	jsou	na	skútru	velmi	dominantní	lyže	a	světlomety.	Lyže	tvoří	vel-
mi	široký	a	pevný	základ.	Díky	jejich	rozchodu	působí	celý	stroj	velmi	stabilně.	To	podporu-
jí	i	dva	pásy	v	zadní	části.	Na	tomto	pohledu	je	jasně	patrné	členění	celé	plochy	skútru.	Je	zde	
také	jasně	viditelné	úžení	stroje	směrem	nahoru,	především	pevný	základ,	na	němž	jsou	posta-
veny	další	části.	Světlomety	vycházejí	z	přední	části,	kde	jsou	nejširší	a	pokračují	k	zadní	části.	
Za	kabinou	řidiče	se	šířka	pásu	již	nemění	a	zůstává	stejně	velká.
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4.2 Světla

	 Ve	všech	pohledech	jsou	zřetelně	rozeznatelná	světla.	Ty	tvoří	nepostradatelný	doplněk	
celého	sněžného	skútru.	Hlavní	světlomety	jsou	umístěny	v	přední	části	vozu.	Jejich	tvar	podtr-
huje	tvar	skútru	a	měl	by	působit	elegantně	a	nenuceně.	Světlomety	nebylo	možné	umístit	níže,	
vzhledem	k	tomu,	že	se	jedná	o	menší	vozidlo.	V	hlubokém	sněhu,	který	by	musel	stroj	překo-
nat,	by	byly	utopeny	a	neplnily	svou	funkci.	Linie	světel	rozděluje	prosklenou	část	na	dva	celky,	
směrem	dozadu	se	tato	linie	zužuje.	Celkově	narušuje	prosklenou	plochu	mezi	střechou	a	spod-
ním	kapotování.	V	zadní	části	přechází	opět	ve	světla	koncová.	Pro	maximální	účinnost	světel	
jsou	světlomety	vybaveny	pásy	výkonových	LED	diod.
	 Pomocným	a	neméně	důležitým	světlem	je	střešní	světlo.	Jedná	se	o	hledáčkový	světlo-
met	a	má	několik	pracovních	poloh.	Klidová	poloha	je	v	zasunutém	stavu,	kdy	svítí	pouze	do-
předu.	Jinak	je	možno	toto	světlo	vysunout	a	s	jeho	pomocí	nasvítit	místo	nehody.	Ze	zadní	stra-
ny	vysouvací	plochy	jsou	oranžová	výstražná	světla,	která	na	sebe	poutají	pozornost	okolí.	

Obr.	4.2	Přední	pohled

Obr.	4.4	Horní	pohled

Obr.	4.5	Přední	světlomet Obr.	4.6	Střešní	světlomet Obr.	4.7	Zadní	světlomet

Obr.	4.3	Perspektivní	pohled

Obr.	4.1	Boční	pohled
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4.3 Lyže

	 U	běžně	se	prodávajících	skútrů	si	můžeme	všimnout,	že	se	jednotlivé	díly	opakují.	Je	to	
z	části	dáno	i	sériovou	výrobou.	V	mém	případě	jsem	se	snažila	o	autentičnost	návrhu	a	do	řeše-
ných	částí	skútru	jsem	zahrnula	z	části	i	lyže.	Lyže	by	měla	být	částečně	volná,	aby	mohla	kopí-
rovat	nerovný	povrch,	tak	jak	je	tomu	u	většiny	skútrů.	Mou	snahou	bylo	je	zahrnout	do	celko-
vého	tvarování	skútru.	Žebrování	lyží	jsem	oblým	tvarováním	spojila	s	nohou	lyže,	na	niž	na-
vazuje	planžeta	a	dále	pak	oranžová	kapotáž.	Pryžová	manžeta	umožňuje	pohyb	lyže	vertikál-
ním	směru	a	zakrývá	přechod	mezi	samotnou	lyží	a	kapotáží.	

4.4 Kapotování odpružení lyží

	 U	běžných	sněžných	skútrů	je	odpružení	viditelné	a	není	zahrnuto	do	celkového	tvaro-
vání	stroje.	U	svého	návrhu	jsem	se	je	snažila	propojit	tuto	část	s	hlavním	tělem	a	více	zakom-
ponovat	a	zakrýt	toto	odpružení.	Tento	způsob	dopomohl	k	vytvoření	spodní	linie	dodávající	
navrhovanému	skútru	typický	charakter.	Linie	vystupuje	v	přední	části	jde	přes	lyže,	kde	vytvá-
ří	výběžek,	a	pokračuje	zešikmeně	dozadu.	Díky	tomu	opticky	působí,	že	veškerá	váha	je	pře-
nesena	do	přední	části.	Ve	skutečnosti	jsou	nejtěžšími	částmi	motor	ve	středu	a	pohonné	pásy	v	
zadní	části.	Tím	dochází	k	vyvážení	hmot	celého	objemu	a	nabytí	dojmu	stability.
	 Zakrytí	odpružení	lyží	má	ještě	další	využití,	a	to	z	ergonomického	hlediska.	Jsou	v	nich	
uložena	stupátka,	která	se	používají	při	nastupování	a	vystupování.	Tato	stupátka	jsou	zasouva-
cí	a	tak	nenarušují	celkový	dojem	stroje.

4.5 Kabina

	 Interiér	je	navržen	celkově	pro	tři	osoby.	V	přední	části	se	nachází	kabina	řidiče	a	zadní	
část	je	určena	pro	ošetřovatele	s	pacientem.	
	 Kabina	je	vyztužena	rámem,	což	není	z	vnějšího	pohledu	patrné.	Uvnitř	je	konstrukce	
zakryta	jednotlivými	díly	plastu.	Tyto	díly	zakrývají	i	jiná	elektrická	vedení	a	dodávají	kabině	
útulnější	a	čistší	ráz.	
	 Stropní	prostor	kabiny	je	vybaven	LED	diodovým	osvětlením,	to	se	jedná	pouze	v	pří-
padě	zadní	kabiny.	Kabina	řidiče	je	řešena	jednoduše	se	všemi	ergonomickými	náležitostmi.	
Kabina	 řidiče	není	podstatnou	částí	mé	diplomové	práce,	proto	 jsem	se	 jí	příliš	nezabývala.	
V	zadní	kabině	má	ošetřovatel	veškeré	vybavení	při	ruce.	

Obr.	4.8	Tvarování	lyže Obr.	4.9	Kapotování	odpružení
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4.6 Inspirační hlediska

	 Každý	designér	má	svou	oblast,	kde	hledá	svou	inspiraci.	Pro	mnohé	z	nich	je	touto	in-
spirací	příroda	a	organické	tvary,	pro	jiné	je	to	techničtější	tvarování	a	ostré	hrany.	Já	se	spíše	
přikláním	k	organickému	tvarování,	nechávám	se	inspirovat	přírodou	jejími	tvary	i	barvami.	
	 Největším	inspiračním	zdrojem,	zvláště	po	stránce	technické	byl	již	několikráte	zmíně-
ný	sněžný	skútr	od	italské	společnosti	Alpina.	Pro	další	tvarování	jsem	hledala	inspiraci	spíše	u	
kolových	vozidel,	jejich	počet	přeci	jen	převažuje.	

Obr.	4.10	Interiér
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5  Barevné a grafické řešení 

5.1 Barevné řešení

	 Barvy	hrají	v	našich	životech	důležitou	roli.	Setkáváme	se	s	nimi	doslova	na	každém	
kroku,	proto	je	výběr	barev	pro	produkt	velmi	důležitý.	V	uživatelích	by	měl	navozovat	příjem-
né	pocity	vhodné	pro	práci.	Každá	barva	má	zároveň	svůj	určitý	význam	a	jejich	kombinace	
mohou	říci	člověku,	o	jaké	prostředí	se	jedná.	
	 Mým	tématem	je	záchranářské	vozidlo,	proto	by	jeho	barva	měla	být	výrazná	a	dobře	
rozeznatelná	i	z	velké	vzdálenosti.	V	dnešní	době	se	pro	záchranářská	vozidla	používají	různé	
speciální	odrazové	nátěry	a	polepy.	Nejběžnějším	příkladem	takového	vozidla	je	vozidlo	am-
bulance.	Dříve	než	jsem	začala	vybírat	barvy,	sepsala	jsem	si	několik	slov,	která	charakterizují	
exteriér	a	interiér	sněžného	skútru.	Použité	barvy	by	měly	v	člověku	vyvolat	pocity	a	tyto	slo-
va	by	mu	měla	přijít	na	mysl.	Interiér	by	měla	charakterizovat	slova,	jako	jsou	například:	bez-
pečí,	pohodlí,	ochrana,	čistota.	Proto	jsem	použila	pro	interiér	barvy	bílou,	světle	zelenou,	še-
dou	a	červenou.	

	 V	interiéru	převažuje	bílá	barva.	Prostor	zesvětluje	a	zvětšuje.	Bílá	barva	představuje	
čistotu	a	absolutní	svobodu.	Je	to	barva,	která	působí	chladivě,	čistě	a	je	koncovým	bodem	svět-
losti.	Tato	barva	byla	použita	jako	základní	pro	celý	interiér	sněžného	skútru.	Převážně	byla	po-
užita	na	stěny,	strop	a	podlahu	interiéru	skútru,	ale	také	na	poličky	a	skřínky,	kde	je	uloženo	zá-
chranářské	vybavení.	Částečně	byla	použita	i	na	sedačky	posádky.	Převážení	této	barvy	v	inte-
riéru	můžeme	sledovat	také	i	u	jiných	záchranářských	vozidel.	
	 Šedá	barva	 je	použita	pro	plochy,	které	 jsou	nečastěji	v	kontaktu	s	uživateli.	Povrch	
v	šedé	barvě	se	tolik	rychle	neušpiní,	a	proto	je	tato	barva	použita	na	podlahu,	madla	či	otevírá-
ní	dveří.	
	 Doplňující	barvou	je	barva	zelená,	v	našem	případě	světle	zelená.	Zelená	barva	půso-
bí	na	člověka	uklidňujícím	dojmem	a	připomíná	přírodu.	Navozuje	pocity	vyrovnanosti,	míru	a	
harmonie.	Tato	barva	se	používá	i	ve	zdravotnictví,	konkrétněji	v	interiéru	nemocnic	a	obleče-
ní	personálu.	Tato	barva	byla	u	navrženého	stroje	použita	pro	sedačky	a	uložení	pacienta.	Pří-
mo	tak	vymezuje	kontaktní	části	s	uživatelem	uvnitř	stroje.	
	 Další	 doplňující	 barvou	 je	 červená	 barva.	 Používá	 se	 v	 záchranářství	 snad	 od	 nepa-
měti	a	je	s	ním	pevně	spojena.	Ať	už	se	jedná	o	barvu	lékárniček,	přístrojů,	či	kombinézy	zá-
chranářů.	Mnoho	lidí	si	červenou	barvu	spojuje	s	krví.	Možná	snad	právě	proto	jsou	mnohé	 

Obr.	5.1	Moodboard	interiér
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označovány	 červeným	křížkem.	Červená	 barva	 působí	 povzbudivě,	 energicky	 a	 dynamicky.	
Přitahuje	pozornost	a	vyvolává	chuť,	v	reklamě	vyvolává	chuť	po	produktech	a	v	kuchyni	po-
vzbuzuje	chuť	k	jídlu.	V	kombinaci	s	bílou	barvou,	má	červená	barva	upozornit	na	uložení	dů-
ležitých	věcí.	Na	bílém	podkladu	je	velmi	výrazná	a	nepřehlédnutelná.	U	zadních	obrysových	
a	brzdových	světel	působí	výstražně.
	 Působení	této	barevné	kombinace	si	můžete	vyzkoušet	na	vlastní	pocit	na	obrázku	níže.	
Vytvořila	jsem	moodboard	zvlášť	pro	interiér	a	exteriér.	Moodboard	je	určitým	typem	plakátu,	
na	plakátu	mohou	být	obrázky	text	nebo	části	objektů,	které	se	vám	líbí.	Společně	vytváří	kom-
pozici,	která	působí	určitým	dojmem.	Nejen	designéři	používají	tuto	pomůcku	pro	jejich	kon-
cepty	a	komunikaci	s	ostatními	členy	týmu.
	 Materiály	pro	interiér	jsou	voleny	s	ohledem	na	funkčnost	a	četnost	používání.	Jak	již	
bylo	řečeno	výše,	od	toho	se	odvíjí	i	barevnost	jednotlivých	povrchů.	Pro	pohodlné	sezení	jsou	
zvoleny	 sedačky	 potaženy	 látkou.	Madla	 a	 často	 používané	 části	 jsou	 potaženy	 pryží.	 Pryž	
umožňuje	dobré	uchycení	a	zabraňuje	smeknutí.	Zbylé	plochy	pak	tvoří	lesklý	či	matný	plast.	
Exteriér	by	měl	působit	tak,	aby	jej	mohla	charakterizovat	slova,	jako	jsou	například:	rychlost,	
hbitost,	ovladatelnost,	výstraha,	aerodynamika,	pohyblivost.	Podle	těchto	klíčových	slov	jsem	
se	snažila	vytvořit	moodboard	pro	exteriér.	

	 Pro	vnější	vzhled	jsem	volila	takové	barvy,	které	by	bylo	dobře	viditelné	a	rozeznatel-
né	i	v	horším	počasí.	Jako	základní	barvu	zvolila	oranžovou.	Tato	barva	je	na	sněhovém	povr-
chu	velmi	výrazná.	Je	spojena	s	pocitem	radosti	a	mládím.	Pohlcuje	negativní	energii	a	navozu-
je	pocity	tepla,	což	jistě	posádka	navrženého	sněžného	skútru	ocení.	Oranžové	plochy	vozidla	
označují	statické	nepohybující	se	části	a	vytváří	jakýsi	základ	pro	celý	zbytek	stroje.	V	před-
ní	části	jsou	zespodu	na	tělo	napojeny	lyže,	v	zadní	části	jsou	to	pak	pohonné	pásy.	Celá	zadní	
stěna	je	také	oranžová	a	jsou	na	ni	umístěny	obrysová	a	výstražná	světla	společně	s	reflexními	
pásy.	V	horní	části	pak	zakrývá	otevírání	všech	dveří	a	hledáčkový	světlomet.	
	 Černou	barvou	jsou	v	návrhu	označeny	dynamické	části.	Plnou	černou	barvou	jsou	tvo-
řeny	lyže	v	přední	části	a	pásy	s	některými	jejich	komponenty	v	zadní	části.	Do	tmavé	barvy	je	
laděna	i	prosklená	část	skútru.	Jedná	se	o	pohyblivé	části	a	to	o	dveře	jak	zadní	části,	tak	dveře	
řidiče.	Klika	u	řidiče	je	zvýrazněna	tmavě	šedou	barvou	a	je	zasazena	do	prosklené	části,	zad-
ní	dveře	se	otevírají	pouze	jejich	zvednutím	směrem	nahoru.	Pro	snadnější	orientaci	je	místo	
uchycení	podsvíceno	LED	diodami.
	 Veškerá	barevnost	je	navržena	tak,	aby	k	sobě	všechny	prvky	ladily.	Barevné	kombi-
nace	podtrhnou	tvarování	skútru	a	jeho	kvality.	Barevné	kombinace	by	měly	vytvářet	příznivé	
pracovní	prostředí	pro	posádku	a	navozovat	pacientovi	pocit	bezpečí.

Obr.	5.2	Moodboard	interiér
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	 Pro	záchranářské	vozy	jsou	typickými	hlavními	barvami	bílá,	žlutá	nebo	červená.	Pro	
svůj	návrh	jsem	vybrala	oranžovou	barvu,	protože	se	jedná	o	příjemnou	a	optimistickou	barvu.	
A	vzhledem	k	prostředí,	do	jakého	je	tento	skútr	určen,	je	velmi	výrazná	a	kontrastuje	s	okol-
ním	prostředím.	

5.2 Grafické řešení

	 Snad	všechna	záchranářská	vozidla	jsou	vedle	výrazného	zbarvení	vybavena	ještě	re-
flexními	pásy	nebo	odrazovými	polepy.	K	označení	vozidel	se	používají	vysoce	zářivé	prisma-
tické	fólie.	Jednovrstvé	fólie	jsou	více	odolné	vůči	znečištění	a	nedochází	ke	zčernání	okrajů	fó-
lie.	Vyrábějí	se	v	několika	základních	barvách.	Jenom	u	sanitky	můžeme	sledovat	modré,	čer-
vené,		oranžové,	bílé	nebo	žluté	polepy.	Na	tomto	vozidle	můžeme	nalézt	i	obrázkové	polepy.	
Většinou	se	jedná	o	červený	kříž	nebo	modrou	hvězdu	s	hadem	uprostřed.	
	 Rozmístění	polepů	a	pásek	u	navrhovaného	sněžného	skútru,	můžete	vidět	na	obráz-
cích.	Pruhy	žlutých	odrazových	polepů	jsou	rozmístěny	v	oblasti	zadní	části	skútru	a	sledují	li-
nii	světel.	Po	bocích	jsou	pruhy	delší	a	výraznější,	v	zadní	části	jsou	pak	kratší	a	jsou	umístě-
ny	pouze	na	pruhu	od	světel.	Pro	posádku	jsou	určeny	reflexní	pásy	a	reflexní	nášivky.	Pracov-
ní	oděvy	posádky	by	měly	být	zřetelné	i	za	snížené	viditelnosti,	při	dešti,	mlze	nebo	kouři.	Ta-
kové	oděvy	se	však	již	dnes	používají	nejen	pro	záchranáře,	ale	i	pro	hasiče,	policii	aj.
	 Název	navrženého	sněžného	skútru	je	RESCUE	BUG,	v	překladu	to	znamená	záchran-
ný	brouk.	Název	RESCUE	určuje	jeho	účel,	druhá	část	názvu	BUG,	jsem	zvolila	kvůli	 jeho	
vzhledu.	Když	se	podíváme	na	skútr	z	přední	perspektivy,	opravdu	připomíná	brouka	s	rozta-
ženými	krovkami.	Logotyp	skútru	je	tvořen	několika	čarami	značící	kříž,	červená	barva	typic-
ká	pro	záchranné	kříže,	a	názvem	skútru	v	modré	barvě	značící	sníh.	Logotyp	je	umístěn	na	ři-
dičových	dveřích	vpravo	dole	po	obou	stranách.	Na	černém	povrchu	je	výrazný	a	dobře	viditel-
ný.	Tvoří	spíše	doplňující	část	návrhu,	proto	je	zobrazen	malým	písmem	a	nijak	nezasahuje	do	
jiné	grafické	části.	

	 Barevnost	produktu	a	jeho	grafické	řešení	musí	vyjadřovat	účel,	pro	který	byl	produkt	
navržen.	U	 sněžného	 skútru	kombinace	barev	 a	 reflexního	materiálu	 zajišťuje	větší	 bezpeč-
nost.	Jednak	je	automobil	dobře	rozpoznatelný	(záchranné	vozidlo)	a	také	je	viditelné	na	vel-
kou	vzdálenost.	

Obr.	5.4	Boční	polepy

Obr.	5.3	Logotyp

Obr.	5.5	Zadní	polepy
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6 Konstrukčně-technologické řešení 

	 Navrhovaný	sněžný	skútr	nemá	svou	vlastní	vymezenou	kategorii.	Můžeme	o	něm	říci,	
že	se	jedná	o	užitkový	kapotovaný	sněžný	skútr.	Skútr	je	schopen	pojmout	tři	lidi,	řidiče,	ošet-
řovatele	a	ležícího	pacienta	nebo	dva	sedící	pacienty.	Tomu	všemu	je	také	interiér	přizpůsoben.	
Při	konstrukčním	návrhu	jsem	se	opírala	o	záchranářský	sněžný	skútr,	který	je	nejblíže	mému	
návrhu.	Jedná	se	o	sněžný	skútr	od	společnosti	Alpina	-	The	Safe	Rescue	Kit.
	 U	návrhu	je	kladen	důraz	především	na	bezpečnost	a	ergonomii	celého	vozidla.	Základ	
skútru	je	podobný	již	zmíněnému	dvou-pásovému	skútru.	Hlavním	prvkem	vozidla	je	beze	spo-
ru	pohon	skútru.	Důležité	ale	také	je	vědět	celkové	rozměry	konečného	návrhu	skútru	a	další	
jeho	základní	zařízení	jako	jsou	pásy	a	lyže,	přídavná	zařízení,	které	mohu	zmínit	je	osvětlení	a	
odpružení.	To	vše	je	připevněno	ke	konstrukci	skútru.	
	 Kapotovaný	skútr	je	určen	k	záchraně	životů	a	převozu	pacientů	v	zasněžených	oblas-
tech.	Jeho	úkolem	je	dopravit	se	co	nejrychleji	přes	hluboký	sníh	a	náročný	terén	na	místo	ne-
hody.	

6.1 Základní technické parametry a rozměry

	 Svými	rozměry	navržený	skútr	přesahuje	vzorový	skútr.	Jeho	délka	je	mnohem	větší,	je	
to	dáno	rozložením	osob	uvnitř	skútru.	U	modelového	skútru	je	pacient	položen	napříč	ke		skút-
ru.	U	navrhovaného	modelu,	pacient	leží	podélně	ve	směru	jízdy.	Maximální	základní	rozmě-
ry	skútru	jsou	délka×šířka×výška,	4210×1740×1900	mm,	délka	vzorového	skútru	je	3480	mm	
a	šířka	je	1446	mm.	Šířka	stroje	nabývá	díky	kapotování	odpružení.	Výška	podlahy	je	přibližně	
420	mm.	Navrhovaný	skútr	je	sice	o	něco	delší,	ale	pokud	vezmeme	v	úvahu	délku	vzorového	
skútru	a	to	že	je	zde	pacient	umístěn	podélně,	tedy	ve	směru	jízdy	a	ne	napříč,	je	výsledný	roz-
díl	necelý	metr.	

6.2 Konstrukce

	 Podvozek	tohoto	návrhu	je	tvořen	dvěma	pohonnými	pásy	a	dvěma	lyžemi	připevněný-
mi	k	rámu.	Pohonné	pásy	jsou	spojeny	s	plynule	měnitelnou	převodovkou	(CVT),	která	je	přes	
hnací	hřídel	spojena	s	motorem	.	Tato	převodovka	umožňuje	plynulý	chod	a	hladké	couvání.	
	 Konstrukce	u	tohoto	návrhu	má	více	funkcí.	Kromě	nosné	funkce	jsou	na	ni	připevně-
ny	i	plynové	vzpěry	pro	otevírání	dveří,	světlomety	a	další	komponenty.	Konstrukce	rámu	je	
z	hliníkových	slitin	různých	profilů,	z	důvodů	lehkosti	rámu	celého	stroje.	Tato	nosná	konstruk-

Obr.	6.1	Pohled	z	boku Obr.	6.2	Pohled	z	předu
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ce	tvoří	základ	podlahy	a	jsou	na	ni	uchyceny	ostatní	komponenty	stroje,	jako	je	kapota,	mo-
tor,	pásy,	lyže	atd.	Je	velmi	důležitou	částí	sněžného	skútru.	Podobné	materiály	se	používají	
pro	konstrukci	běžných	sněžných	skútrů.	Na	obrázku	můžeme	vidět	odkapotovaný	běžný	sněž-
ný	skútr.	Snadno	můžeme	rozeznat	konstrukci	z	pevného	lehkého	materiálu,	řídítka,	již	namon-
tovaný	motor	a	pásy.

		 Hliníkové	profily	se	vyznačují	dobrými	chemickými	a	mechanickými	vlastnosti.	Jsou	
dobře	tvářitelné,	lehké	a	odolávají	korozi.	To	jsou	vlastnosti,	jaké	požadujeme	do	stanovených	
podmínek.
	 Kapotovaný	skútr	má	dva	pohonné	pásy	o	šířce	500	mm.	Pásy	jsou	vybaveny	vysokými	
výstupky,	proto	mají	výborný	záběr	ve	sněhu.	Materiál	využívaný	pro	výrobu	pásů	je	Kevlar.	
Více	se	zmiňuji	o	tomto	materiálu	již	v	analýze	tématu.

6.3 Pohon

	 Jako	pohonnou	jednotku	pro	tento	sněžný	skútr	jsem	zvolila	elektromotor.	Má	řadu	vý-
hod,	ve	kterých	předčí	i	samotné	spalovací	motory.	Jsem	si	plně	vědoma,	že	baterie	v	dnešní	
době	představují	velkou	váhovou	a	prostorovou	zátěž.	Na	druhou	stranu	podíváme-li	se	na	elek-
tromotory	v	automobilovém	průmyslu,	posunuje	se	jejich	vývoj	rychle	kupředu.	Z	toho	důvo-
du	předpokládám,	že	se	společně	s	automobilovým	průmyslem	budou	vyvíjet	i	elektromotory	
pro	sněžné	skútry.	Již	dnes	se	elektromotory	ve	sněžných	skútrech	používají,	avšak	nedosahu-
jí	velkých	rychlostí	ani	dojezdnosti.	Proto	jsou	tyto	sněžné	skútry	využívány	především	pro	tu-
ristiku	nebo	je	využívají	výzkumníci	v	antarktických	oblastech.	Velkou	výhodou	elektromoto-
rů	je	i	malý	dopad	na	životní	prostředí.	Především	pro	ozónovou	vrstvu,	která	je	nejcitlivější	v	
arktických	oblastech,	kde	jsou	sněžné	skútry	hojně	využívány.	Proto	jsem	pro	svůj	návrh	zvoli-
la	tento	typ	motoru.	V	případě,	že	by	z	jakéhokoli	důvodu	nemohl	být	použit	elektromotor,	na-
vrhuji	využít	čtyřtaktní	spalovací	motor.	Tedy	klasický	způsob	pohonu	dnešních	sněžných	skút-
rů.	Stejný	typ	motoru	využívá	i	vzorový	skútr.	
	 Hlavní	 pohonná	 jednotka	 je	 připevněna	 k	 rámu	 vozidla	 co	 možná	 nejníže	 stroje,	 a	
to	kvůli	snížení	 těžiště	a	stabilitě	stroje.	Veškeré	rozvody	jsou	vedeny	buďto	podlahou	nebo	
ve	spodních	částech	boku	skútru.	Zjednodušené	schéma	uložení	pohonných	částí	můžeme	vi-
dět	na	obrázku.
	 Baterie	jsou	uloženy	pod	podlahou	v	zadní	části.	Elektromotor	je	uložen	v	prostoru	mezi	
přední	a	zadní	částí,	za	sedadlem	řidiče.	Chod	elektromotoru	na	rozdíl	od	klasických	motorů	je	
velmi	tichý.	Přesto	navrhuji	kryt	motoru	s	odhlučňovací	texturou,	podobné	jako	se	používají	u	
klasických	motorů.	To	zajišťuje	tišší	prostředí	kabiny.
	 Pokud	by	nebylo	možné	použít	elektromotor,	jako	náhradu	za	něj	bych	volila	čtyřtaktní	
motor,	jaký	se	běžně	u	skútrů	používá.

Obr.	6.3	Konstrukce	jednopásového	skútru Obr.	6.4	Rám	kabiny
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6.4 Odpružení 

	 Na	obrázku	níže	můžeme	vidět	první	patentované	odpružení.	Podobné	odpružen	v	růz-
ných	obměnách	můžeme	sledovat	i	na	dnešních	skútrech.	U	lyží	je	důležité,	aby	dobře	kopíro-
valy	povrch,	proto	je	nutná	volnost	ve	směru	šipek	na	obrázku.	To	zajistí	plynulejší	jízdu	ne-
rovným	terénem.	Některé	skútry	používají	teleskopické	odpružení,	to	se	týká	i	našeho	případu.	
U	navrhovaného	skútru	je	důležité	rozložení	hmotnosti,	a	aby	nedocházelo	k	potápění	se	skút-
ru	do	sněhu	využívají	velmi	těžké	skútry	extra	širokých	lyží.	

 

6.5 Osvětlení

	 Navržený	sněžný	skútr	je	standardně	vybaven	předními	a	zadními	světlomety.	V	přední	
části	jsou	to	reflektory	a	směrová	světla,	jež	napomáhají	při	noční	jízdě,	ale	také	při	jízdě	za	sní-
žené	viditelnosti.	Přední	světlomety	jsou	zároveň	doplněny	o	pás	výkonových	LED	diod.	

Obr.	6.6	Odpružení	lyže

Obr.	6.5	Technické	uspořádání

Obr.	6.7	Osvětlení	interiéru Obr.	6.8	střešní	výstražné	světlo
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V	zadní	části	se	jedná	o	klasická	brzdová	světla	se	směrovými.	Na	střeše	skútru	je	umístěn	otoč-
ný	reflektor.	Jeho	velkou	předností	je	variabilní	využití	jak	při	jízdě,	tak	i	při	práci,	kdy	je	mož-
né	nastavit	světlo	pro	lepší	viditelnost	na	místo	nehody.	na	druhé	straně	tohoto	reflektoru	jsou	
umístěny	opět	LED	diody,	které	blikají	oranžovým	výstražným	světlem	a	upozorňují	tak	na	vo-
zidlo.	
	 Interiér	skútru	je	také	vybaven	osvětlením,	jedná	se	o	osvětlení	kabiny	řidiče	a	zadní	
části.	Světla	jsou	umístěny	ve	stropní	oblasti	vozidla.	

6.6 Další využití stroje

	 Přednostně	je	tento	stroj	navržen	pro	záchranné	účely.	Avšak	může	mít	i	jiná	využití.		
Po	menších	úpravách	může	vzniknout	v	zadní	části	více	míst	k	sezení	a	vozidlo	by	se	využilo	
jako	sněžný	autobus	pro	přepravu	lyžařů	nebo	pracujících	osob.	V	horských	městech	by	se	jistě	
našlo	mnoho	uplatnění.	Stejně	tak	by	se	dobře	využil	při	vyhlídkových	jízdách	pro	turisty,	kde	
by	byl	skútr	obhospodařován	soukromými	nebo	státními	firmami.	Dále	je	možné	jeho	přednos-
ti	využít,	jako	užitkového	vozu,	pro	zásobování	potravinami,	materiálem	do	odlehlejších	oblas-
tí	nebo	jako	náhrada	hromadné	dopravy.	Na	delší	vzdálenosti	bude	jistě	velkým	přínosem	jako	
expediční	vozidlo.	Cesta	výzkumníků	je	zdlouhavá	a	v	nehostinných	podmínkách	i	velmi	ná-
ročná,	proto	si	myslím	že	by	jim	vozidlo	poskytlo	důležitou	ochranu	před	krutými	mrazy.
	 Méně	častěji	by	se	mohlo	využít	pro	vozidla	technických	služeb	jako	například	elektri-
káři	nebo	telekomunikační	služby.	
	 Stejně	tak,	jako	dochází	k	přestavbě	klasických	aut	na	ambulance	či	záchranné	vozy.	
Mohlo	by	se	toto	vozidlo	přestavět	na	jiný	užitkový	skútr.	Ve	své	diplomové	práci	jsem	se	za-
bývala	pouze	jedním	odvětvím	využití	stroje.	Je	zde	mnoho	dalších	příležitostí	pro	nové	nápa-
dy.	
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7 Rozbor návrhu

7.1 Technologické aspekty

	 V	první	řadě	bych	chtěla	podotknout,	že	se	nejedná	o	standardní	sněžný	skútr,	přesto	jej	
můžeme	zařadit	mezi	užitkové	sněžné	skútry.	Stroj	je	navržen	tak,	aby	co	nejlépe	sloužil	své-
mu	účelu.	S	jeho	pomocí	lze	zachraňovat	zraněné	v	zasněžených	oblastech.	Nebo	jej	lze	použít	
jako	ambulanci	pro	přepravu	nemocných	do	nemocnice	či	jeho	pohotovosti	může	využít	dok-
tor	dojíždějící	za	pacienty.	Technický	základ	navrženého	sněžného	skútru	se	opírá	o	již	vyrobe-
ný	záchranný	sněžný	skútr	od	italské	společnosti	Alpina.	Tento	základ	tvoří	široké	lyže,	pásy	a	
základní	konstrukce,	na	kterou	navazuje	vlastní	návrh	kapoty,	uložení	motoru	a	otevírání	dveří.	
Je	vhodný	i	do	horských	oblastí,	je	schopen	projet	i	hlubším	sněhem.	Svou	rychlost	však	nejví-
ce	využije	na	upravených	silnicích	a	sjezdovkách.	
	 Přední	část	tvoří	kabina	řidiče.	Otvírání	dveří	je	připevněno	k	rámu	vozu.	Uvnitř	kabi-
ny	můžeme	najít	ovládání	skútru,	tedy	řízení,	a	sdělovače	předávající	řidiči	informace	o	stavu	
vozidla	a	jeho	pohybu.	Zadní	část	vozu	je	určena	pro	ošetřovatele	a	pacienta.	Uvnitř	kabiny	je	
veškeré	nutné	záchranářské	vybavení.	Celý	interiér	byl	navržen	pro	komfortní	a	funkční	ovlá-
dání	vozidla.	Velká	pozornost	byla	věnována	ochraně	a	pohodlí	pacienta	i	jeho	zachránců.	
	 Motor	je	umístěn	v	prostoru	mezi	oběma	částmi	skútru,	tedy	mezi	řidičem	a	ošetřovate-
lem	s	pacientem.	Baterie	jsou	umístěny	v	zadní	části	v	podlaze	skútru.	Dodávají	energii	nejen	
světlům,	které	jsou	umístěny	na	vnější	části	kapoty	ale	i	světlům	uvnitř.	Stejně	jako	u	aut	má	na-
vržený	sněžný	skútr	světlomety	v	přední	i	zadní	části.	V	zadní	části	jsou	brzdová	světla	doplně-
na	ještě	o	světla	směrová.	Klasické	sněžné	skútry	směrová	světla	nemají,	nepotřebují	je.	Dneš-
ní	běžné	sněžné	skútry	nejsou	totiž	kapotované	a	místo	směrových	světel	si	řidiči	napomáhají	
ukazováním	rukou,	podobně	jako	je	tomu	u	kola.	Ve	střešní	části	je	umístěn	jiný	světlomet.	Ten	
v	případě	nehody	je	možné	vysunout	a	otočit,	to	zajišťuje	dostatečný	přísun	světla	na	místo	ne-
hody.	Toto	světlo	je	vysunuto	i	během	pohotovosti,	protože	z	druhé	strany	toho	světla	se	nachá-
zí	výstražné	světlo,	podobné	jako	se	využívají	u	jiných	zásahových	a	záchranných	vozidel.	
	 Vozidlo	bylo	navrženo	s	ohledem	na	prostředí	jeho	provozu	a	funkci.	Volbou	vhodných	
stávajících	i	nových	technologií	bylo	dosaženo	ideální	kombinace	splňující	požadované	pod-
mínky	a	účel	daného	sněžného	skútru.	Více	jsou	technické	aspekty	rozebrány	v	šesté	kapitole	
této	práce.	

7.2 Ergonomické aspekty

	 U	tohoto	návrhu	je	mnoho	ergonomických	problémů,	které	se	musely	řešit.	Nejvíce	re-
spektování	ergonomických	požadavků	zahrnovala	kabina.	Díky	ní	je	posádka	chráněna	před	ne-
příznivými	vnějšími	podmínkami.	Což	je	jeden	z	důležitých	faktorů	ovlivňující	stav	pacienta.	
	 Jedním	z	ergonomických	problémů	je	nastupování	a	nakládání	pacienta.	Vozidlo	je	vy-
baveno	dvěma	výklopnými	dveřmi	v	předu	a	dvěma	výklopnými	dveřmi	vzadu.	Řidič	nastu-
puje	z	boku,	za	lyží,	v	přední	části	skútru.	Madla	na	boku	konstrukce	společně	se	stupátkem	
za	lyží	umožňují	pohodlnější	nastupování.	Kabina	řidiče	je	dostatečně	veliká	pro	jednoho	čle-
na	posádky.	Řidič	může	do	skútru	nastupovat	z	obou	stran.	Jeho	sedadlo	je	uprostřed	skútru	a	je	
směrově	i	výškově	nastavitelné.	Díky	prosklení	velké	přední	části	má	řidič	nadstandardní	roz-
hled.	Veškeré	ovladače	a	sdělovače	jsou	umístěny	v	dosahu	rukou	řidiče.	Na	obrazovce	volantu	
se	nachází	GPS,	ovládání	střešního	světlometu	aj.	Na	palubní	desce	před	řidičem	se	zobrazuje	
rychloměr,	ukazatel	stavu	energie	a	ovládání	klimatizace	
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	 Nastupování	ošetřovatele	do	zadní	části	je	umožněno	pouze	z	jedné	strany.	K	nasednutí	
mu	také	napomáhá	madlo,	připevněno	ke	konstrukci	vozu	z	vnitřní	části,	a	odklápěcí	stupátko.	
Pacient	se	vkládá	z	opačné	strany	tedy	z	leva	ve	směru	jízdy.	Pacient	je	uložen	do	košíkových	
nosítek,	které	je	možné	zavěsit	k	vrtulníku,	a	vložen	do	skútru.	

7.3 Výtvarné aspekty

	 Mým	cílem	bylo	navrhnout	netradiční	vzhled	netradičního	vozidla.	Výrobci	dnešních	
skútrů	se	vzhledem	jejich	produktů	příliš	nezabývají.	Vzhled	přebírají	od	starších	modelů	a	liší	
se	pouze	v	maličkostech.	Pokrok	je	zaznamenán	v	konstrukční	a	technické	oblasti,	kde	jsou	vy-
víjeny	stále	lepší	materiály	a	motory.	Můj	záměr	byl	tedy	odprostit	se	od	zaběhnutého	tvarová-
ní	skútrů	a	vytvořit	nový	kompaktnější	a	příjemnější	vzhled.
	 Vnější	tvarování	kopíruje	vnitřní	uspořádání	interiéru,	zároveň	navazuje	na	funkčnost	
celého	vozidla.	Celé	vozidlo	je	navrženo	tak,	aby	vyhovovalo	ergonomickým	a	funkčním	po-
žadavkům.	Skútr	 je	ohraničen	dvěma	hlavními	 liniemi.	První	horní	 linie	vede	z	přední	části	
přes	kabinu	řidiče,	přes	střešní	světlo	až	do	zadní	části.	Tuto	linii	kopírují	i	linie	světel,	oblou-
kovým	začátkem	kopírují	tvar	kabiny	a	dále	přechází	do	rovné	linie	střechy.	Spodní	linie	je	vý-
raznější.	Začíná	opět	v	přední	části	skútru	a	přechází	na	lyže	dolů	a	zase	se	vrací	nahoru	a	jde	
až	do	zadní	části.	Hraniční	linka	prosklené	části	je	zešikmena,	to	umocňuje	dojem	dynamičnos-
ti	a	nadlehčuje	zadní	část	s	pohonnými	pásy.
	 Barevnost	je	volena	s	ohledem	na	dobrou	viditelnost	a	kontrast	s	okolním	prostředím.	
Oranžová	barva,	kterou	jsem	pro	tento	skútr	zvolila,	by	měla	působit	na	člověka	velmi	příznivě	
a	měl	by	se	v	její	přítomnosti	cítit	uvolněně.	

7.4 Psychologické aspekty 

	 Výsledný	návrh	působí	určitým	způsobem	na	psychiku	každého	člověka.	V	první	řadě	
člověk	vnímá	první	celkový	dojem	vozidla.	Tento	dojem	je	důležitý	zvláště	pro	uživatele	vo-
zidla,	poněvadž	budou	 s	vozidlem	v	přímém	kontaktu	delší	dobu.	Toto	vnímání	 a	působení	
na	člověka	ovlivňuje	výběr	materiálů,	barevnost	a	také	tvary	celkových	i	dílčích	částí.	Celko-
vou	částí	mám	na	mysli	ucelený	vnější	vzhled.	Ten	by	měl	působit	harmonicky,	dynamicky,	a	
navozovat	pocity	bezpečí	a	lehkosti.	Na	člověka	působí	nejen	vnější	vzhled,	ale	stejně	tak	pů-
sobí	i	interiér	vozidla,	ten	by	měl	také	navozovat	pocit	bezpečí,	pohodlí	a	hlavně	čistoty.	Vzhle-
dem	k	tomu,	že	se	jedná	o	jedinečné	vozidlo,	může	u	veřejnosti	vyvolat	zájem	a	obdiv.	Na	dru-
hou	stranu	fakt,	že	se	jedná	o	nevšední	vozidlo,	může	u	některých	lidí	vzbudit	jistou	nedůvěru,	
stejně	tak	jako	se	někteří	lidé	bojí	nových	změn.
	 Produkt	je	možno	využít	pro	podobné	účely.	Je	určen	hlavně	pro	záchranářské	účely	a	
pro	převoz	pacienta.	Proto	jeho	kvality	ocení	záchranářské	služby	na	horách,	jako	zásahové	vo-
zidlo.	Nebo	jako	sněžnou	ambulanci	v	zasněžených	severních	oblastech,	pro	přepravu	do	ne-
mocnice,	nebo	toto	vozidlo	může	využít	lékař	k	návštěvě	nemocných.	
	 Přirozeným	prostředí	navrženého	vozidla	jsou	zasněžené	oblasti.	Je	vhodný	jak	na	hor-
ské	silnice	a	upravené	sjezdovky,	tak	je	i	schopen	jízdy	v	hlubším	sněhu.	Díky	své	barevnosti	je	
v	zasněženém	prostředí	dobře	rozeznatelný	a	světelné	i	zvukové	signály	jasně	značí,	že	se	jed-
ná	o	záchranářské	vozidlo.
	 Vozidlo	je	vybaveno	moderními	přístroji	a	zařízeními,	které	zlepšují	prostředí	práce	uži-
vatelům	a	usnadňují	jim	jejich	manipulaci.	Otevírání	dveří	je	snadné	a	umožňuje	volný	přístup	
do	zadního	prostoru	stroje.	Manipulace	s	dveřmi	stejně	tak	i	s	ostatními	částmi	stroje	je	velmi	
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snadná	a	díky	ergonomickému	uspořádání	i	rychlá.	
	 Navržené	vozidlo	by	mělo	působit	na	člověka	tak,	aby	už	na	první	pohled	rozpoznal,	
k	jakému	účelu	byl	stroj	vyroben.	V	posádce	by	měl	skútr	budit	dojem	kvalitního	a	spolehlivé-
ho	stroje,	jež	jim	bude	v	krizových	situacích	oporou.	V	pacientu	má	interiér	stroje	navozovat	
pocit	bezpečí	a	klidu.

7.5 Ekonomické aspekty 

	 V	případě	návrhu	se	jedná	o	celkem	objemný	stroj.	Ekonomické	řešení	prostoru	bylo	
nevyhnutelné	 a	 s	místem	 se	 šetřilo,	 kde	 se	 dalo.	Návrh	 je	 velmi	 kompaktním	 a	 prostorově	
úsporným	řešením.	Nejvíce	to	můžeme	pozorovat	v	zadní	části,	kde	je	ukládán	pacient.	Veške-
ré	vybavení	je	naskládáno	do	poliček	a	skříněk	a	jsou	vyplněna	všechna	volná	a	snadno	dostup-
ná	místa.	
	 Tento	typ	sněžného	skútru	si	zřejmě	nepořídí	každý.	Ne	proto,	že	by	si	ho	nemohl	dovo-
lit,	ale	ne	každý	soukromý	vlastník	by	využil	všech	jeho	kvalit.	Sněžný	skútr	je	dostupný	a	uži-
tečnější	spíše	pro	záchranářské	služby	nebo	pro	společnosti,	které	se	v	podobném	oboru	pohy-
bují.	Byl	navržen	s	co	nejmenšími	výrobními	náklady,	tak	aby	nebyla	ovlivněna	kvalita	výrob-
ku	a	jeho	provozu.	Zachovává	si	určitou	standardu	kvality.	Výnosy	lze	očekávat	i	při	maloséri-
ové	výrobě.	Oproti	svým	pásovým	konkurentům	rolbám	je	navrhovaný	skútr	mnohem	rychlej-
ší	a	levnější.	Dalo	by	se	říci,	že	je	jakýmsi	kompromisem	vozidla	mezi	sněhovým	pásovým	vo-
zidlem	a	klasickými	jedno-pásovými	sněžnými	skútry.	
	 Fakt,	že	se	jedná	o	nevšední	vozidlo	má	řadu	výhod	i	nevýhod.	Jednou	z	nevýhod	je	po-
čáteční	nedůvěra	lidí	v	nový	produkt.	Velkou	výhodu	shledávám	v	tom,	že	může	vyplnit	meze-
ru	na	trhu	a	tím	vydělat	výrobci	spoustu	peněz.	Existuje	mnoho	sněžných	skútrů,	málo	z	nich	je	
vyrobeno	přímo	pro	záchranářské	účely,	tento	navržený	sněžný	skútr	slouží	právě	k	záchranář-
ským	účelům,	a	proto	si	myslím,	že	si	své	místo	na	trhu	najde.	Zákazníci	jistě	ocení	jeho	rych-
lost,	pohyblivost,	unikátnost	a	především	si	myslím,	že	ocení	bezpečnost	pacienta	při	převozu,	
jakou	tento	stroj	nabízí.	Neboť	to	bylo	hlavním	cílem	návrhu.	Jeho	další	předností	je	unikátní	
nakládání	pacienta	a	volný	přístup	do	zadního	prostoru.	
	 V	případě	navrženého	sněžného	skútru	se	nejedná	o	běžný	typ	své	kategorie,	proto	je	
určení	ceny	docela	obtížné.	Jeho	základ	můžeme	odvodit	od	jeho	nejbližšího	společného	typu	
užitkového	skútru,	od	sněžného	skútru	SHERPA	společnosti	Alpina.	Tento	sněžný	skútr	spa-
dá	do	cenové	kategorie	užitkových	skútrů,	stejně	tak	jako	navržený	sněžný	skútr.	Je	nutno	také	
říci,	že	firma	Alpina	je	jedinou	firmou	vyrábějící	dvou	pásové	sněžné	skútry,	tím	se	také	jedná	
o	výjimečný	typ	skútru.	
	 Základ	stroje	tedy	rám,	pásy,	lyže,	motor	sedadlo	atd.	se	pohybuje	přibližně	kolem	300	
tisíc	Kč.	Připočteme-li	k	této	částce	ještě	náklady	na	výrobu	a	montáž	kabiny,	pohodlnějších	se-
dadel,	otevírání	dveří,	světelné	signály	aj.	můžeme	se	vyšplhat	až	na	částku	v	rozmezí	1,5	-	2	
mil.	Kč.	Tato	kalkulace	je	bez	zahrnutí	záchranářského	vybavení.	
	 Cena	může	být	ovlivněna	mnoha	aspekty.	V	první	řadě	je	to	výběrem	materiálů	a	zá-
chranářského	vybavení.	Dále	pak	cena	produktu	může	být	ovlivněna	jinými	nároky	zákazní-
ka.	Nebo	může	být	ovlivněna	prodejci	a	tím	že	se	jedná	o	nový	produkt.	Postupem	času	se	cena	
ustálí	a	začne	pomalu	klesat,	tak	jak	to	bývá	u	většiny	produktů.	

7.6 Sociální aspekty 

	 Obecně	jsou	záchranářská	vozidla	ve	všeobecné	oblibě,	protože	jde	o	lidský	život	a	ten	
je	přeci	nejdůležitější.	Pokud	je	mi	známo	žádný	jiný	kapotovaný	sněžný	skútr	pro	záchranář-
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ské	účely	se	nevyrábí.	Navržený	stroj	je	tedy	výborným	pomocníkem	při	převážení	a	ošetřová-
ní	pacientů,	kteří	se	zraní	v	terénu	ať	už	při	práci,	při	lyžování	nebo	při	turistice.	
	 Skútr	zajišťuje	bezpečný	převoz	a	rychlé	ošetření	přístroji,	stoj	je	totiž	vybaven	záchra-
nářskými	přístroji	podobně	jako	klasická	ambulance.	Nakládání	pacienta	je	velmi	rychlé.	Paci-
ent	se	ještě	před	vložením	naloží	do	košíkových	nosítek	pod	vrtulník,	což	zajistí	rychlé	vylože-
ní	pacienta	ze	skútru	a	připevnění	pod	vrtulník.	
	 Na	 skútru	 si	můžeme	 všimnout	 viditelné	 kvality	 zpracování.	 Přímé	 navázání	 ploch,	
zvláště	u	přechodů	mezi	proskleným	povrchem	a	kapotovaným	povrchem,	vytváří	kompaktní	
celek.	Tyto	kvality	můžeme	sledovat	i	v	interiéru.	Skútr	má	mnoho	funkčních	spolehlivých	kva-
lit,	ať	už	se	jedná	o	spolehlivost	motoru	nebo	jízdní	vlastnosti.	S	tím	souvisí	i	usnadnění	prá-
ce	uživatelům.	Záchranné	službě	bude	dobrým	a	spolehlivým	služebníkem.	Nejen	že	usnadňu-
je	práci,	ale	je	konstruován	tak,	aby	práci	co	nejvíce	urychlil.
	 Již	na	první	pohled	navrhovaný	sněžný	skútr	zaujme	svou	barevností,	která	je	výrazná	a	
na	sněžném	povrchu	dobře	rozeznatelná.	Dále	ostatní	zaujme	svým	vnějším	vzhledem	a	orga-
nickým	tvarováním.	V	noci	jistě	posádka	ocení	jeho	osvětlení.	Obrysová	světla	v	přední	i	zad-
ní	části	a	neméně	důležitá	výstražná	světla.	Dosti	výrazné	jsou	na	první	pohled	i	reflexní	pásy	a	
odrazové	polepy	po	části	linie	světel	stroje.	
	 Nejvýznamnější	výhodou	tohoto	skútru	je	jeho	pohon,	který	je	velmi	ekologický	a	snad	
nejvíce	ze	současně	dostupných	pohonů	nejšetrnější	k	životnímu	prostředí.	Právě	proto	se	mo-
tory	již	používají	u	sněžných	skútrů,	které	si	turisté	nebo	vědci	berou	na	výpravy	v	polárních	
oblastech.	Stále	více	se	klade	důraz	na	produkci	ekologičtějších	materiálů.	Většina	částí	sněž-
ného	skútru	je	recyklovatelná	a	tím	ještě	více	šetřit	přírodní	prostředí.	
	 Navrhovaný	sněžný	skútr	je	určen	pro	veškeré	záchranné	služby.	Jeho	kvalit	mohou	vy-
užít	záchranáři	horské	služby,	lékaři,	či	soukromé	firmy	nebo	výzkumníci.	Předpokládám,	že	
s	tímto	vozidlem	budou	pracovat	lidé	maximálně	středního	věku,	za	účelem	poskytnutí	pomoci	
zraněným	či	nemocným.	Vozidlo	je	vybaveno	veškerými	záchrannými	zařízeními	a	je	schopno	
poskytnout	první	pomoc	bez	rozdílu	druhu	zranění.



Design	sněžného	skútru	pro	záchranářské	účely52

ZÁVĚR	

8 Závěr

	 Záchranářská	vozidla	plní	nepostradatelnou	a	důležitou	funkci,	a	 to	že	zachraňují	ži-
voty.	Mezi	lidmi	jsou	vážená	a	respektována.	Tento	jedinečný	návrh	sněžného	záchranářského	
skútru	upoutá	inovativními	prvky	v	každé	oblasti,	především	však	v	tvarování.	Svými	přednost-
mi	zvyšuje	kvalitu	ošetření	poskytovanou	pacientovi.	Svým	interiérem	a	ergonomickým	rozlo-
žením	nabízí	komfort	nejen	pacientovi,	ale	i	posádce	vozidla.
	 V	začátku	své	diplomové	práce	jsem	si	předsevzala	splnění	určených	cílů.	Jedním	z	cílů	
bylo	návrh	stroje,	sněžného	skútru,	jež	by	respektoval	technologické	a	konstrukční	zákonitos-
ti.	Cílem	bylo	také	navrhnout	bezpečnější	skútr,	který	by	přepravil	pacienta	a	nahradil	tak	stá-
vající	převozy,	kdy	je	pacient	tažen	na	nosítkách	za	skútrem.	Bezpečnějšího	převozu	dosáhne-
me	uložení	pacienta	do	krytého	prostoru,	což	se	v	tomto	případě	stalo.	Aby	bylo	zajištěno	bez-
pečí	a	jistota,	že	je	pacient	v	pořádku,	je	nutné,	aby	o	něj	neustále	někdo	pečoval	a	kontroloval	
jeho	stav.	V	případě	navrhovaného	skútru	se	jedná	o	ošetřovatele,	který	se	pacientovi	plně	vě-
nuje	po	celou	dobu	jízdy.	Sněžný	skútr	můžeme	nazvat	záchranářským	vozidlem,	neboť	splňu-
je	všechny	záchranářské	nároky	a	ergonomické	požadavky.	
	 Na	začátku	práce	jsem	provedla	analýzu	tématu,	kterou	jsem	dále	využila	ve	vlastním	
návrhu.	Tato	část	byla	podstatnou	pro	ujasnění	si	tématu.	Zjistila	jsem,	jak	sněžný	skútr	vůbec	
vzniknul,	z	jakých	částí	se	skládá	a	jak	různé	sněžné	skútry	mohou	být.	Důležitou	fází	byla	fáze	
skicování,	kde	se	vybírá	nejvhodnější	 rozložení	hmot	a	 tvarování	produktu.	Vzniklo	mnoho	
skic	než	se	vůbec	přešlo	k	další	fázi,	modelování.	Ve	fázi	modelování	se	z	vybrané	skici	vytvo-
ří	model,	jež	se	dále	rozvíjí	a	vznikají	nové	varianty.	Na	těchto	variantách	se	dále	pracuje,	po-
souvá	se	k	detailům	až	vznikne	konečný	návrh	produktu.	Tento	produkt	je	navržen	na	základě	
technologické	analýzy	a	je	důležité	také	je	vědět,	co	se	ukrývá	uvnitř	produktu	a	jak	to	fungu-
je.	Dále	je	produkt	rozvíjen	po	grafické	a	barevné	stránce.	Důležitým	bodem	je	i	dodržení	ergo-
nomických	zásad.	Vzhledem	k	tomu,	že	s	tímto	návrhem	budou	pracovat	dva	členové	posádky,	
je	důležité	vše	přizpůsobit	k	jejich	pohodlí	a	urychlit	tak	jejich	práci.	Sněžný	skútr	splňuje	er-
gonomické	zásady,	jako	jsou	například	dostatečný	prostor	pro	nohy	při	sezení,	madla	a	stupát-
ka	napomáhající	nastupování	atd.	
	 V	rámci	diplomové	práce	nebylo	jistě	možné	vyřešit	veškeré	problémy	týkající	se	toho-
to	tématu.	Toto	téma	je	velmi	obsáhle	a	jistě	by	se	zde	nalezla	další	témata	vhodná	pro	jiné	zá-
věrečné	práce.	Nyní	mohu	nastínit	některé	z	těchto	problémů.	Velkým	přínosem	by	byla	mož-
nost	uchycení	nebo	uložení	lyží	jak	pacienta,	tak	členů	záchranné	služby.	Problém	je	možné	ře-
šit	umístěním	lyží	z	vnější	strany	kapoty.	V	tom	případě	by	nebyly	chráněny	před	vnějšími	vli-
vy,	jako	jsou	vítr,	sníh	větve	stromů,	a	mohlo	by	dojít	k	jejich	ztrátě,	aniž	by	si	toho	posádka	
všimla.	Nebo	je	lze	umístit	do	interiéru.	Vkládat	se	mohou	z	vnější	nebo	vnitřní	strany,	prostor	
pro	ně	by	se	našel	v	oblasti	podlahy	nebo	v	prostoru	pod	pacientem.	Dalším	problémem	k	řeše-
ní	by	mohlo	být	vhodnější	uložení	a	uchycení	nosítek	pro	pacienta.	Cílem	by	bylo	uchycení	no-
sítek,	jež	by	zůstaly	na	místě	i	při	převržení	skútru	v	případě	nehody.	Pacient	by	byl	připásán	k	
nosítkům,	a	pokud	by	došlo	k	převrácení	vozidla	na	střechu,	zůstal	by	na	místě.	Tím	by	se	zmír-
nil	rozsah	zranění	u	pacienta.
	 Tyto	výše	popsané	problémy	by	mohly	být	řešeny	v	dalším	studijním	programu	nebo	by	
se	jich	mohl	někdo	ujmout	v	rámci	závěrečné	práce.	
	 Navržený	sněžný	skútr	 je	velmi	přínosným	vozidlem.	Vyplňuje	mezeru	v	oblasti	 zá-
chranné	a	v	oblasti	zdravotnictví	obecně.	V	oblasti	designu	by	se	měl	posunout	dále	než	klasic-
ké	sněžné	skútry.	V	tomto	případě	se	nejedná	o	revitalizaci	či	redesign	produktu,	ale	o	vytvoře-
ní	inovativního	stroje	s	novými	nápady	a	technologiemi.	
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