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Cílem mé diplomové práce byl návrh užitkového vozidla z kategorie MUV 
(mini utility vehicle), který v sobì kloubí výhody vozidla kategorie mini a 
velkého nákladového prostoru. Primárnì jsem se zabýval možností 
výmìny nástaveb a zároveò vizuální formou automobilu. Dále jsem øešil 
technické a ergonomické problémy práce. 
Cílem bylo vytvoøit automobil s funkèním a originálním designem, délkou 
do tøí metrù a nákladovým prostorem o objemu minimálnì 2 metry 
krychlové. Dùraz byl kladen také na snadnou manipulaci s nástavbami, ty 
by mìly být snadno nasaditelné a sesaditelné z vozu, zároveò lehké, aby je 
v prázdném stavu unesly dvì osoby. Tím by mìlo být dosaženo velké 
variability, aby jediný automobil splnil øadu funkcí, od pøepravy osob až po 
úklid pøeplnìných center mìst. Koncept byl navržen tak, aby svými 
rozmìry byl vhodný do hustého mìstského provozu.
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V této práci se vìnuji návrhu koncepce malého užitkového vozu, urèeného 
pro provoz v mìstském prostøedí. Práce navazuje na pøeddiplomní projekt 
a seminární práci, kterými jsem se zabýval v zimním semestru 
akademického roku 2007/2008. V tomto projektu se zabývám návrhem 
vozidla z kategorie, která u nás prakticky neexistuje, ale v zemích západní 
a jižní Evropy je hojnì zastoupena. 
Zabýval jsem se hlavnì myšlenkou konceptu, než jednotlivými detaily. 
Chtìl jsem nabídnout øešení problematiky hustého mìstského provozu, 
nikoliv pouze øešení konkrétního automobilu. Samozøejmì mu dávám 
konkrétní podobu, ale není v silách jediného èlovìka vytvoøit kompletní 
návrh dopravního prostøedku.
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ANALÝZA TRHU





VÝVOJOVÁ ANALÝZA

Vývoj dopravy

Poèátky dopravy sahají do poèátkù lidské spoleènosti. Nejdøíve se èlovìk 
pøemis�oval pìšky, ale už v pravìku zaèal využívat rùzná plavidla pro 
pøepravu po øekách a napøíè jimi. Pak pøišel jeden za základních vynálezù v 
historii lidské civilizace  kolo. První doklady o používání kola v dopravì 
pocházejí již z doby cca 4000 let pøed naším letopoètem ze starého 
Sumeru. Jeho objev umožnil pøevést smykové tøení na nìkolikanásobnì 
menší valivý odpor a tím zahájit éru kolových dopravních prostøedkù. Díky 
nim se zlevnila pøeprava osob a zboží a tím umožnil rozvoj obchodu a 
výmìny informací na velké vzdálenosti. Kolo se zaèalo využívat u vozù, 
tažených zvíøaty, pøevážnì koòmi. Ve støedovìku rozvoj dopravy upadal, 
rozvíjela se pouze námoøní plavba. 
Zmìna nastala až s vynálezem parního stroje. V 19. století se parní stroj 
stal nejvýznamnìjším zdrojem energie jak v prùmyslu, tak v dopravì. Proto 
se tomuto století také øíká století páry. V dopravì se zaèaly využívat vlaky 
tažené parními lokomotivami, po vodì se plavily parníky, prùmyslové 
podniky mìly stroje pohánìné transmisemi od centrálního parního stroje, 
na polích se objevily parní oraèky, parní mlátièky a parní lokomobily. 
Povrch silnic pak upravovaly parní válcovaèky resp. parní válce. Ve 20. 
století význam parního stroje postupnì upadá. Z dopravy byl vytlaèen 
spalovacím motorem a z prùmyslu elektrickými stroji a parní turbínou.

Vývoj automobilu

Slovo automobil pochází z øeckého Üõôï („áuto“), samostatnì a latinského 
mobilis ve významu pohyblivý. Èasto se používá zkrácený tvar auto, ve 
starší èeštinì byl rovnìž užíván doslovný pøeklad slova automobil  
samohyb. Automobil je tedy etymologicky definován jako samostatnì se 
pohybující pozemní dopravní prostøedek, který je nezávislý na kolejích 
nebo trolejích a k jehož pohybu není tøeba tažných zvíøat èi lidské síly a je 
schopen se po zemi pohybovat díky svému vlastnímu pohonu.
Poèátky automobilismu sahají do konce 18. století,  kdy byly realizovány 
první úspìšné pokusy s vozidly pohánìnými parním strojem. K jejich 
prvním konstruktérùm patøili Skot James Watt a nebo Francouz Nicolas 
Joseph Cugnot. Jeho parní stroj uvezl v roce 1769 ètyøi pasažéry a dokázal 
vyvinout rychlost až 9 km za hodinu.
Poèátek 19. století byl stále doménou parních strojù, které se postupnì 
zlepšovaly a zrychlovaly, byly však tìžkopádné a provoznì nároèné. Zvrat 
nastal ve druhé polovinì 19. století, kdy se konstruktérùm podaøilo 
zprovoznit první spalovací motory. V roce 1867 vyvinul Nicolaus Otto první 
ètyødobý spalovací motor.
Vlastní vývoj dnešních automobilù zaèal v roce 1885 v nìmeckém 
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Mannheimu u Karla Benze, který si nechal patentovat svoji motorovou 
tøíkolku. První dálkovou jízdu s automobilem podnikla Bertha Benzová 5. 
srpna 1888, a to cestu z Mannheimu do Pforzheimu.
V roce 1887 zcela nezávisle na Karlu Benzovi zaèal automobily stavìt také 
Gottlieb Daimler, který pøi výrobì motorù spolupracoval s Wilhelmem 
Maybachem. V roce 1897 pak Rakušan Rudolf Diesel sestrojil první 
provozuschopný vznìtový motor.
Koncem 19. století se rovnìž objevily první elektromobily. Soutìž mezi 
automobily s parním, elektrickým a spalovacím motorem trvala témìø až 
do konce prvního desetiletí 20. století. Poté zaèaly dominovat automobily 
se spalovacím motorem i když z hlediska efektivity pøenosu energie je i po 
století vývoje dvakrát výhodnìjší elektromobil.
Ve dvacátém století se benzínem èi naftou pohánìné automobily staly 
nejvýznamnìjším dopravním prostøedkem. Revoluci ve výrobì a masové 
rozšíøení automobilù odstartoval v USA Henry Ford tím, že vymyslel a 
vyrobil lidovì dostupný automobil. Slavný Ford model T byl uveden na trh 
v roce 1908 a byl vyrábìn až do roku 1927.

Vývoj nákladní dopravy

Nákladní automobil je typem užitkového automobilu, sloužícím hlavnì pro 
pøepravu užiteèného nákladu nad 1500 kilogramù. Mùže jít o menší 
automobily s nosností nìkolika tun, nebo i o velké kamiony s návìsem 
nebo jedním až dvìma pøívìsy s nosností desítek tun. Jedná se o vícestopé 
motorové vozidlo, které bývá velmi èasto pohánìno vznìtovým spalovacím 
motorem.

ANALÝZA TRHU

obr. 2.1 - parní vùz N.J.Cugnota
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Vývoj nákladní dopravy je úzce spjat s vývojem automobilu, již první 
automobil od J. Cugnota byl urèen pro tahání kanónù a jiných tìžkých 
nákladù. Proti silnièní nákladní dopravì však stála už od poèátku 
železnièní doprava, která má výraznì nižší spotøebu energie na 
tunokilometr díky nízkému valivému odporu mezi kolem a kolejnicí. Ve 
druhé polovinì dvacátého století význam upadl, železnice je však stále 
významným a prakticky nenahraditelným pøepravcem velkých objemù 
materiálù (napøíklad uhlí).

Vývoj u nás

Automobilový prùmysl u nás má dlouhou historii, jejíž poèátky sahají až 
do pøedminulého století. Navazujíc na objevy Josefa Božka a Františka 
Køižíka, konstrukèní dìdictví Siegfrieda Marcuse a Leopolda Svitáka a 
podnikatelské podnìty Theodora Liebiga, zrodilo se na nevelkém území 
Èech a Moravy v rámci tehdejšího Rakouska-Uherska zcela nové 
prùmyslové odvìtví, produkující z poèátku samohyby, pozdìji skuteèné 
automobily, schopné pohybu bez pomoci živé síly. Prvním takovým 
vozidlem se stal Präsident, vyrobený již v roce 1897 v Kopøivnické vozovce 
Ignáce Šustaly, tenkrát ještì s dvouválcovým motorem Benz, zakoupeným 
u stejnojmenné firmy. Po prvních krùècích, uèinìných s nadšením v okolí 
historického mìsteèka Štramberka, se kola automobilového prùmyslu u 
nás roztoèila naplno a nové znaèky zaèaly vznikat jako houby po dešti: v 
Mladé Boleslavi Laurin & Klement (od r. 1925 Škoda), v Liberci R.A.F. (od r. 
1912 zakoupený firmou L & K), v Praze Pražská továrna na automobily (od 
r. 1909 Praga) Velox a Walter. Nìkteré projekty nemìly dlouhý život a 
upadly dávno v zapomenutí: brnìnská znaèka Kohout, trutnovský 
Petrášek, královéhradecký Perfekt a KAN, Nymburský Vìchet a další. 
Konkurenèní boje pøeèkalo osm nejúspìšnìjších znaèek, které se vepsaly 
svými vozy nesmazatelnì do naší automobilové historie: L & K  Škoda, 
Tatra, Praga, Z (Zetka), Walter, Wikov, Aero a Jawa.

ANALÝZA TRHU

obr. 2.2 - Praga typ Charron
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Souèasnost a budoucnost

V souèasnosti je u nás registrováno pøes 6 milionù motorových vozidel, z 
toho více jak 4 miliony osobních a 500 tisíc užitkových, zbytek tvoøí 
motocykly, autobusy, pøívìsy a traktory. Prùmìrný vìk osobního vozu je 
13,8 let, užitkového 11 let, 36% osobních automobilù je starších než 15 let. 
Nejrozšíøenìjším vozem u nás je Škoda Felicia, kterých po našich silnicích 
jezdí pøes 400 tisíc. Na druhém místì je Škoda Favorit a na tøetím Škoda 
105/120, tìch je u nás víc jak 350 tisíc, s prùmìrným vìkem 24 let. 
V Evropské Unii se každoroènì prodá pøes 14 milionù vozidel, 
nejprodávanìjšími znaèkami jsou vozy Renault (10,6% všech prodaných 
vozidel v EU),  Volkswagen (10,0%) a Opel (9,2%). Následují je Ford, 
Peugeot, Citroen a na 13. místì je Škoda s 1,7% prodanými vozy.
Prodeje automobilù u nás i v EU již nìkolik let stagnují, tento trend bude 
pravdìpodobnì pokraèovat i v následujících letech. Budoucnost se tedy 
bude ubírat hlavnì k alternativním pohonným jednotkám, napøíklad k 
palivovým èlánkùm, elektrickým akumulátorùm nebo pohonu na zemní 
plyn. Dalším prvkem je bezpeènost cestujících i okolí, která se neustále 
zlepšuje a také interaktivní propojení automobilu s øidièem.

TECHNICKÁ ANALÝZA

Rozdìlení automobilù

Automobily se dìlí na tøi hlavní kategorie  osobní automobily, užitkové 
automobily a autobusy. Osobní automobily se dìlí na nìkolik tøíd podle 
délky vozu  mini, nižší tøída, nižší støední, støední, vyšší støední, vyšší tøída 
a luxusní vozy. Obdobnì se dìlí užitkové vozy  MUV (mini utility vehicle - 
mini užitkové vozy), malé užitkové vozy, støední, atd. 
Malá užitková vozidla (MUV  mini utility vehicle) jsou zcela novì vzniklou 
tøídou automobilù. Vyznaèují se délkou do 3500 milimetrù, kabinou pro 2 
osoby a velkým nákladovým prostorem. Jsou ideální do mìstského 
prostoru, pro øemeslníky, zahradníky, nebo pro pøístup do míst 
omezených pro bìžný provoz (napø. pìší zóny, chodníky), mohou sloužit 
také jako alternativa dnes již vìtšinou pøesluhujícím multikárám. 

Konstrukce 

Klasický nákladní automobil se skládá ze tøí hlavních èástí: podvozek 
(rám, nápravy, motor a další agregáty), kabina øidièe a nástavby. 
Rozdìlením tìchto prvkù je možné docílit velké množství typù nákladních 
automobilù.
Nájezdový úhel je nejvìtší úhel, sevøený základnou a rovinami teènými k 
pneumatikám staticky zatížených kol tak, že žádný bod vozidla pøed nebo 
za nápravou a žádná èást pevnì pøipojená k vozidlu neleží pod tìmito 

ANALÝZA TRHU
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rovinami. V praxi to znamená, že èím je vìtší prùmìr kol, svìtlá výška vozu 
a èím delší je rozvor vozidla, tím vìtší je nájezdový úhel. Na druhou stranu, 
s delším rozvorem se také zvìtšuje polomìr otáèení vozidla, proto je 
potøeba uvážit, zda je pro dané vozidlo dùležitìjší velký nájezdový úhel 
nebo polomìr otáèení.

SOUÈASNÁ NABÍDKA TRHU

Jawa Logic

I když je to velmi málo známý fakt, tak Jawa kromì motocyklù vyrábí už 
nìkolik let také auta. Jde o vozidla z kategorie minivozù a její nabídka 
zahrnuje celkem 4 typy  Jawa Chic (malé dvoumístné vozítko pro 2 osoby), 
Jawa Roadstar (roadster s dvìmi místy k sezení), Jawa Bugxter (vozítko 
kategorie buggy) a Jawa Logic, vùz z kategorie malých užitkových 
automobilù.
Jawa Logic se vyznaèuje konstrukèní pevností, jednoduchou stavbou, 
vysokou spolehlivostí a nízkou hmotností. Prùmìrná spotøeba se pohybuje 
kolem 3 litrù nafty na 100 km. Velká ložná plocha má užitnou hmotnost 
nákladu 200 kg. Pohánìna je vznìtovým dvouválcovým motorem 
Lombardini o obsahu 505 ccm, chlazeným kapalinou, s výkonem 4kW. 
Jeho rozmìry jsou délka 2,95 m, šíøka 1,39 m, výška 1,58 m a hmotnost 
350 kg.

2.3

obr. 2.3 - Jawa Logic

ANALÝZA TRHU
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Aixam  MEGA

Francouzská znaèka Aixam-Mega je nejvìtším svìtovým výrobcem 
automobilù, které je možné øídit v nìkterých zemích bez øidièského 
oprávnìní. Vyrábí pøes 14 tisíc vozítek roènì, z èehož se vìtšina prodává na 
domácím francouzském trhu. Tam si také drží podíl na trhu pøes 40% a je 
tedy francouzskou jednièkou.  

Na výbìr má ètyøi typy karoserií s délkou do tøí metrù dodávka, 2 typy pick-
upù a truck (pouze podvozek k dodateèné montáži nástavby), dvì délky 
rozvorù a tøi typy motorù. Dva z nich jsou øadové vznìtové dvouválce 
Kubota o objemu 400 nebo 479 ccm s výkonem 4 a 9,5 kW.  Jejich 
spotøeba je i pøi jízdì se zatíženým vozem prùmìrnì 3,5  4 l/100 km, což 
pøi ètyøiadvacetilitrovém objemu nádrže umožòuje dojezd až 650 
kilometrù. Zajímavou úspornou alternativou je pak elektromotor General 
Electric. Dojezd na jedno nabití by mìl být minimálnì 60 až 100 kilometrù 
podle zatížení a stylu jízdy. Kvùli palivovým èlánkùm (osm pro kratší 
rozvor a dvanáct pro delší rozvor) má sice elektrická verze vyšší 
pohotovostní hmotnost, nijak tím ale netrpí užiteèné zatížení vozu. Pick-
up èi dodávka uveze celkem až 460 kg nákladu. Aixam  Mega má rozmìry 
2660/2920 mm (délka), 1520 mm (šíøka) a 1825 mm (výška).

obr. 2.4 - Aixam Mega v provedení fourgon
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Multicar

Vozy nìmecké znaèky Multicar jsou u nás dobøe známé jako malá 
komunální vozidla. Nejznámìjší a zároveò nejrozšíøenìjší je již starší typ 
Multicar M25, èasto lze potkat také faceliftovaný model Multicar M26 a 
novì i Multicar Fumo. Typ Fumo s celkovou hmotností 5t a užiteènou 
hmotností až 2,7 tuny zastane práci v mnoha oborech, napøíklad ve 
stavebnictví, zahradnictví, odpadovém hospodáøství, prùmyslu a dalších. 
Toto vozidlo lze osadit ve velmi krátké dobì více jak 100 druhù jednotlivých 
nástaveb a doplòkù. Vùz má velmi dobré manévrovací schopnosti a 
výborný výhled z kabiny nejen dopøedu, ale i na ostatní strany. Vùz Fumo 
je pohánìn vznìtovým motorem Iveco o výkonu 78 kW. Stálou pracovní 
rychlost pomáhá udržovat tempomat, nastavitelný od 0,6 do 110 km/h. 
Má pøepínatelný náhon na dvì nebo ètyøi kola.

obr. 2.5 - Multicar Fumo
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POSTUP PRÁCE

Pøi tvorbì návrhù, a� už se jedná o automobil nebo o zubní kartáèek, 
vznikají desítky nebo stovky variantních studií. Na zaèátku je èistý papír a 
tužka, díky kterým vznikne nejvìtší èást návrhù, ovšem nejvìtší množství 
jich také v této podobì skonèí, protože do dalšího výbìrového øízení 
postupuje pouze nìkolik vybraných adeptù. Pak následuje 3D-modelování 
nìkolika variant a v další fázi se už jen upravuje vybraná varianta k 
dokonalosti. 

Mojí základní podmínkou bylo, že vozidlo nesmí být delší než 3 metry. 
Abych omezil co nejvíc délku kabiny, èímž bych získal vìtší prostor pro 
náklad, rozhodl jsem se umístit motor do podvozku. Na tomto základì 
vznikaly prvotní skici. Pozdìji se ukázalo, že motor umístìný v podvozku 
není nikterak snadná záležitost a objevila se spousta technických 
problémù, spjatá s tímto øešením, proto následoval jeho pøesun pøed 
prostor pro posádku. Tím se však prodloužila délka kabiny a omezil 
nákladový prostor. Následovaly varianty se spíše hranatou karoserií, kde 
byl jasnì oddìlený motor a kabina, které dominovala velká prosklená 
plocha. S jejich vzhledem jsem však neby spokojen, automobily vypadaly 
velmi lehce až køehce, proto následovaly varianty s více oblými tvary. 

obr. 3.1 - první skici

obr. 3.2 - skici sportovnìjších návrhù

3.1
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Jejich pøíï pøipomínala mnohdy osobní nebo sportovní automobil. Poté 
jsem pøišel s jednoprostorovou karoserií, kdy èelní sklo bylo umístìno 
pøímo nad motorem, èímž se kabina opticky zvìtšila a vozidlo tak vypadalo 
více robustnì, což i v tomto segmentu vozù má svùj význam. 

V druhé fázi, kdy už jsem mìl pøedstavu, jak by vozidlo mìlo zhruba 
vypadat, následovalo modelování v Rhinu a už jsem neøešil celek, ale jen 
menší partie, napøíklad vykrojení kapoty do pøedního nárazníku. Poté 
vzniklo nìkolik variant pøedních svìtel, protože svìtla mají ohromný vliv 
na celkový dojem ze vzhledu automobilu. V první studii jsem použil 
kruhová a elipsová svìtla, poté následovala dìlená kruhová, nejrùznìjší 
varianty hranatých i zaoblených svìtel a protáhlá svìtla složená z LED 
diod. Vzniklo také nìkolik variant tvarù èelního a boèních skel, které byly 
dány velikostí sloupkù.
 

obr. 3.3 - skici, podle nichž vznikal návrh modelu

obr. 3.4 - varianty pøedních svìtel
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VARIANTY PODVOZKU

V prùbìhu mé práce vzniklo také nìkolik variant na téma „jak dosáhnout 
co nejvìtšího nákladového prostoru“. První z nich bylo vymìnìní nástavby 
za návìs, který by nákladový prostor zvìtšil témìø ètyøikrát. Možností bylo 
také použití roztahovacího rámu, díky kterému by se mohl variabilnì 
zvìtšit rozvor kol a tím pádem by se dala použít delší nástavba. 

Další variantou bylo použití podvozku se šesti koly, ale od ní jsem nakonec 
ustoupil, protože by jednak nebylo možné dosáhnout zadané délky tøí 
metrù a nakonec by staèila pouze 4 kola s delším rozvorem. Ostatnì v 
pøípadì realizace je prodlužená verze také jednou z variant øešení, pokud 
nebude potøeba omezovat délku na pouhé 3 metry. Toto øešení je možné 
najít u spousty dodávkových vozù, které se nabízejí v nìkolika délkách 
rozvorù (napø. Ford Tranzit, Volkswagen Transporter, Peugeot Boxer nebo 
tøeba menší Fiat Dobló). Nákladový prostor se dal zvìtšit také zapuštìním 
podlahy mezi zadní kola, èímž by se však omezila variabilita výmìny 
nástaveb (toto øešení je podrobnìji popsáno v kapitole 4.2).

obr. 3.5 - varianta s návìsem a roztahovacím podvozkem

obr. 3.6 - varianta s šesti koly a s prohloubenou nástavbou

VARIANTNÍ STUDIE

3.2
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Ergonomie je v dnešní dobì velice dùležitým oborem, v designu je nutné na 
ergonomii myslet v první øadì. V automobilovém prùmyslu to platí 
dvojnásobnì, protože pøi koupi vozu zákazník velice dbá na detaily. 
Nemùže se stát, že by malý øidiè nedosáhl na pedály nebo na øadící páku a 
naopak aby velký èlovìk nemìl dost místa. Zároveò musí mít dostatek 
pohodlí. Proto je základem navrhnout vozidlo tak, aby splòovalo všechny 
ergonomické požadavky jak pro malé, tak pro velké pasažéry. V podstatì je 
nutné zaèít navrhovat automobil od interiéru a tomu až posléze 
pøizpùsobit exteriér. Ergonomie se netýká pouze interiéru, ale také 
výhledu z vozidla, nastupování a vystupování, nakládání zavazadel nebo v 
mém pøípadì i manipulace s nástavbami. 

KABINA

MUF má jednoprostorovou kabinu, což znamená, že pøechod mezi 
interiérem a èástí kabiny, kde je uložen motor, je z venkovního boèního 
pohledu bez výrazného zlomu a èelní okno se nachází pøímo nad motorem. 
Výhodou je podstatnì lepší výhled z vozidla smìrem dopøedu, naopak 
nevýhodou kratší deformaèní zóna. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý 
automobil, urèený pøedevším pro mìstský provoz, je výhled vpøed z 
ergonomického hlediska velice dùležitý. Dobrý výhled je nezbytný 
napøíklad pøi parkování nebo pøi jízdì v tìsných prostorech. Díky použití 
dvojitého A sloupku je zlepšen i výhled do stran a šikmo vpøed, protože 
sloupky mohou být užší, než kdyby zde byl pouze jeden. Automobil má 
také malé okno ve spodní èásti dveøí, díky kterému má øidiè lepší orientaci 

4.1

obr. 4.1 - výhled vpøed a dolù
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pøi parkování blízko obrubníku, krajnice nebo nìjakého sloupku. Výhled 
dozadu je také dost žádoucí, proto je na zadní stranì kabiny rozmìrné 
sklo. Výhled je však znaènì ovlivnìn použitou nástavbou a také zaplnìním 
nákladového prostoru. V pøípadì plnì naloženého vozidla se øidiè musí 
spolehnout, stejnì jako u dodávek a nákladních vozù, jen na vnìjší zpìtná 
zrcátka, která ovšem nabízí dostateèný pøehled o dìní za vozem.

Interiér MUFA je jedno- nebo dvoumístný v závislosti podle potøeb øidièe. 
Pokud jezdí pøevážnì sám, ale potøebuje èasto vyplòovat rùzné formuláøe 
nebo psát poznámky, vyplatí se mu nahradit sedadlo spolujezdce za 
otoèný stolek. Pokud potøebuje mít po ruce spoustu vìcí, náøadí nebo 
drobné zboží, mùže použít box se spoustou praktických schránek a 
pracovní plochou nahoøe. Další možností je, že místo vedle sebe nechá 
prázdné a využije jej napøíklad pro uložení èásti nákladu. Výmìnu sedadla 
za jiný objekt by mìl bez problému zvládnout jeden èlovìk, nasazení a 
sundání by mìlo být obdobnì jednoduché jako výmìna nástavby. Aèkoliv 
se jedná o užitkové vozidlo, interiér by mìl být více v duchu osobního vozu, 
jak je dnes trendem nejen u malých automobilù, ale i u velkých dodávek. 

Jak už bylo zmínìno, ergonomie se týká také nastupování a vystupování z 
vozu, proto se musíme zabývat dùkladnì i tímto problémem. Nástup do 
vozidla nesmí pùsobit komplikace urostlému muži, tìhotné ženì, ani 

obr. 4.2 - výhled vpøed a do stran
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malému dítìti. Nejdùležitìjším prvkem jsou dveøe. Rozhodující je nejen 
jejich velikost, ale také zpùsob otvírání. Pokud bude mít automobil 
obrovské, klasicky otvírané dveøe, menší øidiè mùže mít problémy s jejich 
zavøením zevnitø vozidla. S nastupováním a vystupováním souvisí také 
umístìní venkovních i vnitøních klik a madel. 
U mého návrhu jsem se zámìrnì vyhýbal použití klasicky otevíraných 
dveøí, protože jsou dost široké (865 milimetrù), takže v úzkých prostorách, 
pro které je toto vozidlo jako stvoøené, by se nedaly poøádnì otevøít (úhel 
otevøení by byl menší než 45°), èímž by se znaènì zkomplikoval nástup do 
vozidla. Proto jsem vymyslel zpùsob otvírání s dvìma klouby a otoènou 
pouze malou sekcí dveøí, která má délku poloviny dveøí, tedy 433 mm. 
Malá sekce se otoèí témìø o 180° a dveøe se pak posunou dopøedu o celou 
svoji délku. Øidièi nebo jeho spolujezdci se tak uvolní celý nástupní prostor 
v šíøce 865 mm a výšce 1525 mm, takže se bezpeènì a pohodlnì dostane do 
vozidla (nebo z nìj) i v pøípadì, že parkuje pouhého pùl metru od druhého 
vozidla, stìny nebo jiné pøekážky. 

Venkovní klika dveøí je umístìna tak, aby i takto tìsných prostorách nebyl 
problém na ni dosáhnout, a to jak pøi otevírání, tak pøi zavírání dveøí. 
Vnitøní klika je umístìna v pøední èásti dveøí, jako u automobilù s klasicky 
otevíranými dveømi, pro zavøení zevnitø slouží madlo umístìné až na samé 

obr. 4.2 - princip otevírání dveøí
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hranì dveøí. Toto madlo zároveò mùže usnadnit nastupování do vozidla. 
Otevírání a zavírání dveøí zevnitø mùže být alternativnì øešeno pouhým 
stisknutím tlaèítka na pøístrojové desce (stejný zpùsob používá napøíklad 
Peugeot 1007).

NÁKLADOVÝ PROSTOR

Hlavním cílem užitkových automobilù je pøevážení nákladu a s tím 
samozøejmì souvisí pøekládání. Zatímco u vìtšiny kamionù a velkých 
nákladních vozidel se dá odstranit celá boèní stìna a zboží je nakládáno 
prostøednictvím vysokozdvižného vozíku, vìtšinou naskládaného na 
europaletách, u malých dodávek a pick-upù nakládání probíhá vìtšinou 
manuálnì. Dùležitý není jen objem nákladového prostoru, ale také ložná 
plocha, možnosti nakládání zboku nebo zezadu, vnitøní èlenitost prostoru, 
výška podlahy nebo možnosti ukotvení nákladu. 

Protože zde už je podstatné, do jaké výšky se musí náklad vyzvednout, 
spousta automobilek øeší podlahu tím zpùsobem, že ji umístí co nejníže, v 
podstatì mezi zadní kola. Tím je však ložná plocha v èásti nákladového 
prostoru znaènì zúžena a navíc hodnì èlenitá, což je velice nepraktické 
napøíklad pøi pøevážení naložených europalet, nábytku nebo rozmìrných 
krabic. Proto jsem se rozhodl, že v mém øešení umístím nástavbu až nad 

obr. 4.4 - schránky pod nástavbou

4.2
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kola. Nevýhodou je vyšší podlaha (ta ovšem mùže být v nìkterých 
pøípadech i výhodou – èlovìk se nemusí pøi vykládání tolik pøedklánìt a 
zvedat náklad) a s tím také související menší objem nákladového prostoru, 
na druhou stranu jen díky tomu bude možné dovnitø umístit europaletu 
nebo tøeba praèku. Navíc je v této variantì znaènì zjednodušena 
manipulace s nástavbami a pod nimi vznikne ještì dodateèný prostor pro 
umístìní rezervního kola a dalších dvou schránek pro menší pøedmìty 
(každá z nich má objem 81 litrù).

Nástavba je vevnitø vybavena mnoha oky pro upevnìní nákladu a 
zabránìní jeho pohybu za jízdy. Navíc jsou v podlaze 3 kolejnice s 
posuvnými oky, ke kterým lze pøipevnit i pøepážku pro rozdìlení 
nákladového prostoru. 

Nakládání do dodávek probíhá na rozdíl od kamionù prostøednictvím dveøí 
na zádi vozu, ale èím dál èastìji se používají také posuvné dveøe na boku 
vozidla (obvykle pouze na pravém). Vìtšina dodávek používá dvoukøídlé 
dveøe, nìkdy asymetricky dìlené, ale najdou se i vozy, které mají dveøe 
jednokøídlé (napøíklad nìkteré typy modelu Volkswagen Transporter). U 
pick-upù se mnohdy také používá nahoru výklopná stìna, stejnì jako u 
osobních vozù. Nejèastìjším a pravdìpodobnì i nejpraktiètìjším øešením 
jsou dvoukøídlé symetricky dìlené dveøe, proto jsem jej použil i u svého 
návrhu. Navíc jsem je doplnil o možnost otoèení až k boèní stìnì nástavby, 
což dnes nabízí pouze velké nákladní vozy (u menších dodávek to není 
možné, protože nemají svislou stìnu, otevøení je vìtšinou možné jen o 90°). 

obr. 4.5 - pohled dovnitø nástavby
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Aby bylo možné nakládat zboží i v pøípadì, že MUF stojí v øadì aut nebo 
zádí ke stìnì, je potøeba vytvoøit pøístup k nákladovému prostoru také z 
boku. Posuvné dveøe v tomto pøípadì nepøipadaly v úvahu, protože nebylo 
kam je posunout. Kdyby se posunovaly dozadu,  pøesahovaly by pøes 
délku vozidla, což by však nešlo v pøípadì, že by za ním bylo vìtší auto nebo 
zeï. Pøi posouvání dopøedu by se zase zamezilo pøístupu do kabiny a navíc 
by dveøím pøekáželo vnìjší zpìtné zrcátko. Proto jsou obì dvì boèní stìny 
nahoru výklopné, èímž se vytvoøí obrovský pøístupový prostor k nákladu. 
Navíc má nástavba výklopnou èást støechy pro pøípad, že bude potøeba 
pøevézt delší pøedmìty, napø. tyèky nebo la�ky.

obr. 4.6 - možnosti pøístupu k nákladu

obr. 4.7 - èásteènì výklopná støecha
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Pro manipulaci s nástavbou je nástavba vybavena po stranách madly. 
Madla jsou ve výšce 72 centimetrù nad zemí, a je potøeba nástavbu 
vyzvednout o patnáct centimetrù, tedy do výšky 87 cm. Pro prùmìrného 
muže je to ideální pracovní výška a pokud by prázdná nástavba vážila 
pøibližnì 50 až 60 kilogramù, nemìl by mít jejím pøenosem ve dvou 
lidech problémy. 

 
 
 
 

obr. 4.8 - výmìna nástavby
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 Tvarové øešení MUFA není jen výsledkem designérského zpracování, ale je 
to souhrn nìkolika oborù. Výsledek závisí na variabilitì, technické 
zpùsobilosti, konstrukci, funkènosti nebo ergonomii. Základním prvkem 
pro návrh designu bylo rozdìlení vozidla na 2 èásti – kabinu a nástavby. 
Vzhledem k tomu, že nástavby budou výmìnné, tedy jejich vzhled se bude 
mìnit a že jejich tvar je primárnì závislý na jejich objemu, bylo potøeba se 
zamìøit hlavnì na tvar kabiny. 

Rozmìry kabiny jsou dány prostorem potøebným pro posádku v interiéru, 
prostorem pro motor a ovlivòují je také kola a podvozek. Zároveò jsem se 
snažil udìlat kabinu co nejmenší, aby bylo více místa pro nástavbu. 
Výrazným prvkem je pøední oblá èást, která slouží jednak jako nárazník, 
jehož funkci také plní a také jako prostor pro nìkteré èásti motoru. V její 
spodní èásti je prùduch pro nasávání vzduchu na ochlazování motoru, na 
bocích plynule pøechází v blatníky. Nad nárazníkem je otevíratelná kapota, 
pod níž se nacházejí pøístupné èásti motoru. V ní jsou zakomponovány 
úzké svítilny, které jsou spojeny tenkým pruhem a kopírují tak obvod 
kapoty po celé délce. 
Na strmì stoupající kapotu plynule navazuje rozmìrné èelní sklo, které 
sahá až k pøední èásti vozu a dotváøí tak vzhled jednoprostorové karoserie, 
v horní èásti navazuje na oblou støechu. Zároveò umožòuje øidièi dobrý 

obr. 5.1 - èelní reprezentativní pohled
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výhled do tìsné vzdálenosti pøed vozidlem, èímž usnadòuje parkování. 
Boèní skla èásteènì pøekrývají dvojdílný A-sloupek a dodávají tak dojem 
celistvosti prosklené èásti, protože linka, kopírující hranu skel, obtéká 
kabinu dozadu a zase zpìt bez výrazného zlomu. 

Boku kabiny dominují rozmìrné posuvné dveøe, které zajiš�ují pohodlný 
nástup do vozidla. Jejich rozmìrnou plochu rozdìluje otoèná sekce, která 
èásteènì zasahuje do pøední èásti kabiny, kde je také uchycena. Ve spodní 
èásti dveøí se nachází malá prosklená èást, která slouží nejen k dobrému 
výhledu pøi parkování, ale zároveò skrz ni dovnitø vozidla vstupuje více 
svìtla, øidiè má bližší kontakt s okolím a v neposlední øadì odlehèuje 
celkový vzhled vozidla. 

Na celkový dojem z vozidla mají také dost velký vliv kola. Vozidlo s malými 
koly pùsobí jako slabé a køehké, tedy nepøíliš bezpeèné, naopak pøi použití 
velkých kol a nízkoprofilových pneumatik, ještì doplnìných o sportovní 
litá kola vypadá vozidlo sportovnì a agresivnì. Já jsem však nechtìl 
dosáhnout ani jednoho z tìchto dojmù, proto jsem použil standardní 
rozmìr pneumatik, které jsem doplnil o osmipaprsková litá kola, která 
jsou dnes bìžnì používaná i u dodávek a lehkých užitkových vozidel. 

obr. 5.2 - zadní reprezentativní pohled
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 V zadní spodní èásti se nachází sdružená zadní svìtla, která èásteènì 
kopírují tvar pøedních svìtel. Mezi nimi se nachází prostor pro uložení 
rezervního kola. 

Jako standardní nástavbu jsem si zvolil skøíòovou nástavbu, která bude 
pravdìpodobnì nejvyužívanìjší. Jak už jsem zmínil, její tvar je odvozen 
hlavnì od co nejvìtšího objemu.  Zadní dvoukøídlé dveøe jsou èásteènì 
prosklené, tvar skel opìt èásteènì kopíruje tvar pøedních svìtometù a 
opticky zjemòuje hranatý vzhled nástavby. 

obr. 5.3 - boèní reprezentativní pohled
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 Jako základní barvu pro svùj model jsem zvolil bílou. Výhodou bílé barvy je 
její viditelnost, vyniknou nejen detaily vozu, ale také celý vùz je lépe vidìt, 
což má kladný vliv na bezpeènost provozu. Bílá je také oblíbenou barvou 
užitkových vozù z dùvodu snadné aplikace polepù s firemními logy a 
grafikou. 
Ostatní barevná øešení závisí hlavnì na firemní identitì, napøíklad O2 
bude mít modrou barvu s bublinkami, UPS tmavì hnìdou a policie ÈR 
støíbrnou s modrožlutými polepy. 

Alternativnì jsem øešil návrh jako dvoubarevný, kde by k základní bílé 
barvì pøibyla barva doplòková. Tu by mìla mít celá kapota, pøední èást A-
sloupkù, které jsou jinak skryty za skly, na nì navazující pruhy na støeše, 
které se dál spouští na zadní stìnu, ze které barevná plocha vybíhá do 
boèních stìn za dveømi. Stejnou barvou by byly obarveny èásti nástavby.

obr. 6.1 - varianty barev

obr. 6.2 - bílá verze v kombinaci s doplòkovou barvou
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Sportovní verze vozidla, urèená napøíklad pro pøevoz motokár nebo 
závodních kol má základní bílou barvu a pøes celou karoserii, od pøedního 
nárazníku, pøes nástavbu až po zadní èást probíhají 2 èervené pruhy. V 
této verzi má model také vìtší kola a snížený podvozek. 

obr. 6.4 - sportovní úprava

obr. 6.3 - dvoubarevné øešení
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 KONSTRUKCE VOZU

Základním nosným prvkem vozidla je podvozkový rám. Je složen ze dvou 
podélníkù a nìkolika pøíèníkù. K rámu jsou ukotveny nápravy. Na 
nápravách jsou 13“ kola s pneumatikami o rozmìru 155/70 R13 a 
kotouèovými brzdami, rozvor mezi koly je 1980 milimetrù. Na rámu je také 
usazen motor, který je uložen na pøední nápravì, pøípadnì elektromotor, 
který je èásteènì mezi pøedními koly a èásteènì pod kabinou øidièe. Motor 
je dieselový o objemu cca 800 kubických centimetrù s výkonem 30 kW 
nebo elektrický s výkonem kolem 15 kW. V obou dvou variantách je 
pohánìna pøední náprava, protože v pøípadì, že nebude vozidlo naloženo, 
zadní náprava by byla v porovnání s pøední prakticky nezatížená, takže by 
pøi prudším zrychlení nebo pøi kluzkém povrchu vozovky mohlo dojít k 
prokluzu kol. Maximální rychlost by mìla být do 130 km/h, což je 
naprosto dostaèující pro pøepravu i po dálnici, pro níž však vozidlo není 
primárnì urèeno. Celková hmotnost automobilu bude v závislosti na 
použité nástavbì a motoru mezi 500 a 800 kilogramy. 

Vozidlo s délkou 3000 milimetrù se dìlí na dvì èásti – kabinu a nástavby. 
Ve variantì se skøíòovou nástavbou má šíøku 1450 a výšku 1830 mm. 
Jednoprostorová kabina má délku pøibližnì 1800 mm, v její pøední èásti je 
uložen motor. Kabina je dvoumístná, sedadlo spolujezdce lze nahradit 
boxem se zásuvkami a stolkem v pøípadì, že øidiè je sám a potøebuje mít u 
sebe spoustu potøeb, náøadí, formuláøe, pøípadnì stolek na psaní nebo 
drobnou práci. Bezpeènost posádky zajiš�uje sendvièová koncepce, 
deformaèní zóny a tuhá karoserie, jejíž pevnosti také napomáhá dvojitý A 
sloupek (obdobnou konstrukci používá napøíklad Citroen Picasso). 

7.1

obr. 7.1 - nosný rám
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NÁSTAVBY

Vozidlo mùže být osazeno øadou rozlièných nástaveb. Každá nástavba má 
na svém dnì ètyøi ocelové kolíky, které, pokud nástavba není nasazena na 
vozidle, slouží jako podstava. Pøi nasazení na zadní èást vozidla musí 
kolíky zapadnout do dìr ètyø konstrukèních prvkù, které jsou pøivaøeny 
pøímo k nosnému rámu. Zároveò jsou vybaveny jednoduchým 
mechanickým zámkem, který se pøi nasazení nástavby automaticky 
zaklapne a ukotví nástavbu. Tím bude nástavba zabezpeèena nejen proti 
krádeži, ale také proti uvolnìní napøíklad pøi silném vìtru, pøi prudkém 
brzdìní, rychlém prùjezdu ostrou zatáèkou nebo pøi pøevrácení vozidla, 
kdy by mohlo dojít k dalším škodám pøi jejím uvolnìní. Odjištìní nástavby 
je možné pouze v kabinì øidièe jednoduchým mechanismem nebo 
zámkem. Na bocích nástavby jsou dvì madla usnadòující manipulaci. U 
tìžších nástaveb (napø. sklápìè nebo kontejner) jsou madla ètyøi, aby 
nástavby mohly pohodlnì vzít ètyøi osoby, zároveò tyto nástavby jsou 
vybaveny kotevními oky, aby bylo možné je sundat jeøábem nebo kladkou.

Základní nástavbou je skøíò o vnìjších rozmìrech 1325 x 1140 x 1450 
milimetrù (délka x výška x šíøka), její objem je pøibližnì 2200 litrù a ložná 
plocha 1250 x 1400 mm (europaleta má rozmìry 1200 x 800 mm, takže se 
dovnitø bez problémù vleze podélnì i pøíènì). Skøíò by mìla být vyrobena z 
laminátu, aby byla lehká, ale zároveò aby byla dostateènì pevná, mìla by 
mít hliníkovou nebo ocelovou kostru, na kterou budou zespodu navaøeny 
ukotvovací kolíky a na bocích madla. 

7.2

obr. 7.2 - skøíòová nástavba
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 Zezadu je nástavba osazena dvoukøídlými dveømi, které jsou otoèné až o 
270°, èímž je usnadnìno nakládání, ale zároveò i pøevoz rozmìrnìjších 
pøedmìtù. Zároveò pro možnost pøevážení delších a lehèích pøedmìtù 
(napø. žebøík, trámky nebo trubky) slouží èásteènì odklopná støecha 
nástavby. Nakládání a vykládání nákladu z boku vozidla usnadòuje 
nahoru výklopná boèní stìna. 
Nástavba je vybavena dvìma okny v zadních dveøích, ale zároveò mùže být 
prosklená i její pøední plocha, možné je èásteènì prosklít i boèní stìny, 
èímž se znaènì zlepší výhled z vozidla a uvnitø nástavby bude více svìtla, 
což mùže v nìkterých pøípadech také znaènì usnadnit práci.

V praxi hojnì využívanou nástavbou malých užitkových vozidel je pick-up, 
tedy otevøená nástavba. Tato nástavba je ukotvena opìt na 4 kolících, 
délka a šíøka je shodná se skøíòovou nástavbou, stejnì tak i ložná plocha 
1250 x 1400 mm, která umožòuje pøepravu europalety. Výška nástavby je 
500 milimetrù, nástavba mùže být zakryta plachtou. Pøístup zajiš�uje v 
zadní èásti dolù sklopná stìna. 

Další variantou je sklápìè, urèený pøedevším k pøepravì sypkých 
materiálù (písek, štìrk, hlína, brambory, ...). Vzhledem k nosnosti a 
velikosti nástavby je zøejmé, že si nenajde využití na stavbách, ale uplatnit 
by se mohla napøíklad pøi úpravách parkù, kdy je potøeba napøíklad 
èerstvì zasazené stromky dosypávat hlínou nebo mulèovací kùrou, stejnì 
tak pøi sbìru pokosené trávy nebo budování menších dláždìných cest, kde 
je potøeba jen omezené množství písku nebo štìrku. Korba je zvedána 
teleskopickým hydraulickým zvedákem, umístìným ve spodní zadní èásti 
vozu. Souèástí nástavby je rám, na kterém jsou umístìny ukotvovací 

obr. 7.3 - pick-up

KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ
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kolíky a kloub, v kterém se korba otáèí. Vzhledem k vìtší hmotnosti 
nástavby jsou zde 4 madla, aby ji mohli pøemístit ètyøi lidé a zároveò je 
doplnìna kotevními oky pro možnost manipulace prostøednictvím jeøábu. 

Pro pøípad nutného pøevozu více lidí (zahradníci do parku, zedníci na 
stavbu nebo brigádníci na sbìr brambor) slouží nástavba urèená pro 
pøepravu osob. V ní jsou umístìny podélnì 2 lavice, na které se vlezou ètyøi 
další cestující, vozidlo tak má kapacitu 6 osob. Lavice mají rozmìr 1250 x 

obr. 7.4 - sklápìè

obr. 7.5 - nástavba pro pøepravu 4 osob
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 420 mm a mezi nimi je prostor pro nohy široký 600 milimetrù. Výška 
vnitøního prostoru je 1420 mm, což je dostaèující i pro urostlé muže. 
Nástavba je z velké èásti prosklená a má vyztužený skelet, který musí 
chránit posádku pøi nehodì i pøi pøevrácení vozu. Oddìláním pøedního 
skla nástavby a zadního skla kabiny se propojí tyto dvì èásti vozidla a øidiè 
èi jeho spolujezdec tak mohou komunikovat se zbytkem posádky. Interiér 
nástavby je opatøen tøíbodovými bezpeènostními pásy a dostatkem madel 
pro vìtší bezpeènost cestujících. 

Vozidlo je také možné osadit nástavbou urèenou na svoz odpadu. Ta mùže 
být buï otevøená (kontejner) nebo uzavøená (popelnice). V obou pøípadech 
je její objem zhruba 1000 litrù. Uplatnìní najde napøíklad v parcích nebo 
centrech mìst, kde by automobil mohl úspìšnì nahradit dnes již zastaralé 
a velké množství splodin exhalující Multikáry M26. Nástavba je sklopná 
teleskopickým hydraulickým zvedákem, stejnì jako u sklápìèe. Stejnì tak 
je vybavena ètyømi madly a kotevními oky pro manipulaci pomocí jeøábu. 

Dalších nástaveb mùže být celá øada, napøíklad vysouvací plošina, mrazící 
box, skøíò sportovního tvaru, otevøený vyhlídkový vùz pro 2 pasažéry, 
nástavba pro 3 pasažéry a zavazadlový prostor, støíkací vùz, sypaè, 
zásobník na vodu pro zavlažování mìstské zelenì a spousta jiných. Díky 
jednoduchému mechanismu ukotvení nástaveb je také možné nechat 
vyrobit nástavbu podle pøání zákazníka.

obr. 7.6 - vozidlo pro svoz odpadu
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 Ve svém návrhu jsem se snažil co nejvíce respektovat reálné možnosti 
výroby, proto by výsledek nemìl mít žádná velká omezení pro sériovou 
výrobu. Snažil jsem se vytvoøit nadèasový koncept do mìstského provozu, 
který bude zohledòovat potøeby majitele vozu a zároveò požadavky mìsta s 
hustým provozem a omezenými parkovacími možnostmi. Pøi práci jsem se 
snažil zohlednit i ovìøené a zabìhnuté systémy, proto by mìl být výsledný 
návrh vyrobitelný a v praxi dobøe použitelný.
Pøi zaèátku mé práce bylo mým cílem vytvoøit vozidlo, které by mohlo ulevit 
pøecpaným centrùm mìst a zároveò by svému majiteli nabídlo spoustu 
možností pro jeho využití. Právì možnost individuálních úprav bude hrát 
jednu z hlavních rolí v jeho úspìchu. 
Podle mých pøedstav by toto vozidlo mìlo posloužit nejen obchodníkùm 
nebo øemeslníkùm, ale také jejich rodinám. Pokud dnes obchodník 
používá pro práci vùz pick-up, urèitì má ještì jeden osobní vùz pro 
pøepravu rodiny. Mùj návrh skloubí tyto dvì vozidla do jednoho, takže 
majitel ušetøí nejen pøi nákupu pouze jednoho vozu, ale zároveò bude ve 
mìstì o jedno parkovací místo víc. 





ZDROJE

diplomová práce - design malého užitkového automobilu 59

 OBRÁZKY

2.1 - www.arikah.net/commons/en/5/56/FardierdeCugnot20050111.jpg, 2007
2.2 - www.auto-veteran.cz/prachar.htm, 2007
2.3 - www.jawa-auto.com, 2007
2.4 - foto: Ladislav Divina, 2006
2.5 - www.multicar-berlin.de/M30-0.JPG, 2007

LITERATURA

Chundela, L.: Ergonomie; 2. vydání; Praha; Vydavatelství ÈVUT; 1993;
ISBN 80-01-00327-2

Stojan. M. a kol.: Autokatalog 1990-1991; Brno; vydavatelství Spektrum, s.p.; 1993; 
ISBN 80-7122-0000-0

www.autorevue.cz

www.auto.cz

www.jawa-auto.com

www.wikipedia.com





SEZNAM PØÍLOH

diplomová práce - design malého užitkového automobilu 61

 ergonomický poster A1

technický poster A1

sumarizaèní poster A1

model v mìøítku 1:7

prezentaèní CD





NÁHLEDY POSTERÙ

diplomová práce - design malého užitkového automobilu 63

 





NÁHLEDY POSTERÙ

diplomová práce - design malého užitkového automobilu 65

 





NÁHLEDY POSTERÙ

diplomová práce - design malého užitkového automobilu 67

 




	1: DP
	2: x
	3: prohlášení
	4: x
	5: poděkování
	6: x
	7: anotace
	8: x
	9: obsah
	10: x
	11: úvod
	12: x
	13: ANAL
	14: x
	15: analýza
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	22: x
	23: VARS
	24: x
	25: varianty
	Stránka 26
	Stránka 27
	28: x
	29: ERGO
	30: x
	31: ergo
	Stránka 32
	Stránka 33
	Stránka 34
	Stránka 35
	Stránka 36
	Stránka 37
	38: x
	39: TVAR
	40: x
	41: tvar ř.
	Stránka 42
	Stránka 43
	44: x
	45: BAGŘ
	46: x
	47: bagř
	Stránka 48
	49: KONS
	50: x
	51: KONSTRUKCE
	Stránka 52
	Stránka 53
	Stránka 54
	Stránka 55
	56: x
	57: závěr
	58: x
	59: zdroje
	60: X
	61: seznam příloh
	62: xx-poslední
	Stránka 63
	Stránka 64
	Stránka 65
	Stránka 66
	Stránka 67
	68: xxx-posledni

