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Diplomová práce se zaměřuje na návrh designu karavanu. Inovací je nové uspo-
řádání interiéru obytného automobilu třídy B pro 4 osoby s ohledem na minimální 
provozní rozměry a energetickou soběstačnost.
 Nosnou myšlenkou je návrh interiéru dle ergonomických zásad s ohledem 
na základní potřeby uživatelů během cestování a exteriér přinášející inovativní 
vzhled v oblasti obytných automobilů. Navržený interiér přináší řadu kompromis-
ních řešení a několik nápadů pro malé prostory, jako např. multifunkční nábytek. 
Výsledkem se stává malý kompaktní design pro velké cestování. 

This thesis aims to design a modern innovative caravan. The main innovation     
of the proposal is seen in the new interior of motorhome class B for 4 persons 
with  regard to minimal functional proportions. Independenc of energy.
 The main idea of the whole work is new compact interior designed ac-
cording to ergonomy of person and with regard to main individual needs of user 
during their travelling and exterior, which brings a new face into motorhomes.
Imterior brings several compromise solutions and several ideas for small spaces 
like multifunctional furniture. Small compact design for big travelling.
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 „Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli.“ [1] 

 Symbolická věta pro cestování. Cestování, jehož smyslen není pouhé po-
znávání cizích zemí, kultur, cizokrajných jídel, zdolávání náročných terénů, či re-
kreační pobyt. Cestováním jsme obohaceni o nové zkušenosti otevírající nám 
nové, do té doby netušené obzory. Netušené obzory nás samých. Díky cestování 
zjišťujeme naše chování a reakce v nezvyklých situacích, jak je dokážeme pro-
žívat a chápat. V podstatě hlubším smyslem cestování se stává poznávání sama 
sebe. 

  „Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít.“ [2]

 Z úvodních citátů a úvahy nad smyslem cestování je patrné, že právě ces-
tování mi bylo podnětem pro vytvoření diplomové práce na téma design karava-
nu. Ačkoliv dnešní doba nám nabízí mnoho forem cestování, já jsem se rozhodl 
pro oblast cestování karavanem - obytným automobilem.   

   Předmětem mé diplomové práce je navrhnout malý, praktický, obytný 
automobil třídy B, určený pro čtyři pasažéry. Inovace spočívá v celkovém tvaro-
vém řešení interiéru a exteriéru. Hlavním cílem bude jednoduchý variabilní inte-
riér řešený pro malé prostory dle ergonomických zásad, jenž se stane základním 
stavebním prvkem exteriérového řešení. Součástí návrhu bude využití alternativní 
energie v podobě solárního panelu na střeše vozu. 
 

úvod

design karavanu_úvod
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2.1_ historie cestování    
         
O karavanu se dozvídáme již ze samotné 
historie lidského cestování. Lidé cestovali          
z důvodů klimatických změn, politicko-váleč-
ných či kvůli hledání nových příležitostí, a to 
mnohdy i několik dní. Pokud v průběhu ces-
tování nebyla možnost k přespání v jiných 
obydlích, byli odkázání na své provizorní pří-
střešky, které si sami budovali. Ty se lišily 
podle druhu přepravy. Kupříkladu většina 
obyvatel ve střední Evropě cestovala až do 
konce 19. století pěšky (obr. 2.1). Jejich mo-
bilní přístřešky byly jednoduché, často dře-
věné konstrukce potažené plachtou, které 
si můžeme vybavit jako předchůdce indián-
ských „TEE PEE“ nebo „ÁČKOVÝCH“ stanů. 
 Větší radikální změny přinesly až             
v polovině 19. století nové materiály a tech-
nologie pro stavbu vozů (obr. 2.2). Ty s roz-
vojem cestovních sítí (tedy silnic) přináší 
nové moderní dopravní prostředky - vozy, 
povozy a tažné postroje. Charakteristickým 
prvkem těchto historických vozů je zcela 
bezprostřední napojení karosérie na podvo-
zek. Od 15. století byly tyto vozy opatřeny 
otáčivou přední nápravou. 
 Pokrokem v oblasti mobilních obydlí 
byla stavba pojízdných domů - maringotek 
tažených koňmi (obr. 2.3). Jednalo se o vyu-
žití podvozkového rámu pro určitou nadstav-
bu. Tento pokrok přinesl dosti významný po-
sun v komfortu bydlení na cestách. Lidé tak 
byli mnohem méně vystaveni povětrnostním 
vlivům, měli větší obytný prostor i soukromí. 
Mohli v klidu topit a vařit i v zimním obdo-
bí. Jejich osobní majetek byl mnohem lépe 
chráněn před nepoctivci.

obr. 2.1 pěší cestování [3]

obr. 2.2 fasuňkový vůz [4]

obr. 2.3 cikánský karavan [5] 

design karavanu_vývojová, technická a designérská analýza
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2.2_ historie rekreačního vozu (RV)  
      
Dnes RV zahrnují celou rodinu vozidel, která 
kombinují přepravu a dočasné obytné ubi-
kace pro zábavu, kempování a cestování, 
od malých spacích prostor na zadní straně 
nákladních aut k nezmenšeným autobusům       
s komfortními ložnicemi.  
 Ve 20. století, od jejich pozvolné-
ho vzniku, prošla RV mnoha změnami až           
po dnešní přepychové karavany. Vše začalo 
masovým příchodem vyráběných aut.
 Již na začátku 20. století si rekreanti 
a fanoušci kempování ke svým rodinným au-
tům přidávali stany (obr. 2.4), postele, malé 
kuchyně, někdy dokonce splachovací toalety 
a umyvadla s horkou a studenou vodou. Auta 
měla velké ochozy, na které si táborníci insta-
lovali krabici, kterou lze přeměnit v kuchyň 
nebo v lehké skládací lůžko. Zadní sedadla 
se dala složit a vznikl tak prostor na spaní. 
Mnozí si s sebou táhli malý dřevěný přívěs    
s kempingovým vybavením (obr. 2.5).
 Hned po druhé světové válce výrobci 
přívěsů začínali nacházet atraktivní tvář obyt-
ných automobilů a mnoho jich začalo sesta-
vovat jejich opravdové motorizované verze. 
Výrobci je začali pohotově vyrábět, třebaže 
cena byla stále docela nepřístupná. Z domá-
cího vybavení si lidé začali sestavovat vlastní 
RV, obytné přívěsy a jízdní modely do třice-
ti stop. Tento styl sestavování rekreačních 
vozidel si přišel na své v padesátých letech. 
Výrobci rekreačních vozů začali využívat stá-
vajících motorů a podvozků. Sestrojili první 
obytný automobil třídy A s vlastním tělem     
a standardním podvozkem.
 Rekreačně vozidlový průmysl přišel     
s termínem „RV“ začátkem šedesátých let 
jako s marketingovou novinkou. Jak rostly 
poptávky po více moderních vzhledech, RV 

obr. 2.4 stanové přístřešky [6]

obr. 2.5 kempingový vozík [7]

obr. 2.6 první obytný vůz, Pullman  [8]

obr. 2.7 dřevěný obytný vůz [9]

design karavanu_vývojová, technická a designérská analýza
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se začaly zvětšovat, což je inspirovalo k novým možnostem. V půlce 60. let se stá-
vá každý kus RV žádaný. Prodloužením přívěsu dochází k objemovému zvětšení 
interiéru mobilních obydlí .To si vyžádalo několik konstrukčních úprav podvozku, 
patřičné umístění hnacích kol. V roce 1970 dochází ke konstrukcím mobilního 
obydlí na kamionech a po následném zvětšení podvozku dodávek se nám vytvá-
řejí nové dva typy mobilních obydlí „skupiny C“. Kempingové dodávky začaly být 
produkovány od samotného počátku dodávek. Vynalézaví vlastníci začali prová-
dět změny na svých vlastních vozidlech. Později vznikaly kontrakty mezi těmito 
vzniknuvšími dílnami a prodejci nových vozů. Začala identifikace těchto vozů jako 
kempingové „dodávky třídy B“. 
  RVing se stal zdrojem levných dovolených. Osobní příjmy se začaly zvy-
šovat a tak mnoho vlastníků bylo schopno si užít něčeho, co bylo v uplynulých 
letech exkluzivní zálibou. Experti předpovídali, růst RVingu pro mnoho dalších let 
dopředu. 

2.3_ karavany současnosti         

Motorhome třídy A jsou vozy patřící do stejné tonážní skupiny jako autobusy. 
Dokazuje to stejný typ a tvar podvozku. Vyrábí se jak s benzínovým tak s diese-
lovým motorem. Jeden z nejmodernějších karavanů této třídy, který se v dnešní 
době prohání především po severoamerických silnicích, je American Coach (obr. 
2.8), jehož cena se pohybuje od $300,000. Velice prostorný a luxusní interiér 
(obr. 2.9) skutečně konkuruje hotelovým pokojům. Zvětšením prostorové kapcity 
dosahuje vysouváním bočních stěn do prostoru. Dokonce se setkáváme s případy, 
kdy fungují i jako garáž pro menší osobní nebo sportovní automobily.

obr. 2.8  American Coach [10] obr. 2.9 American Coach - půdorys [11]

design karavanu_vývojová, technická a designérská analýza
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Motorhome třídy B (obr. 2.10) se pohybují v rozměrech mezi 16 až 21 sto-
pami a poskytují základní vybavení pro rekreační účely ve velmi kompaktním a 
skromnějším prostoru. Vozy velmi často fungují jako druhé rekreační auto. Poři-
zovací cena je mnohonásobně nižší než u motorhomu třídy A, v rozmezí $30,000 
- $75,000. Do této skupiny vozů patří i obytné dodávky (obr. 2.3.7 - obr. 2.3.9), 
které jsou    k rekreačním účelům upraveny vybavením nebo i změnou konstrukce 
automobilu.

obr. 1.1 Audi A8 [1]

obr. 2.10 motorhome třídy B  [12]

obr. 2.11, 2.12, 2.13  obytné dodávky [13], [14], [15]

design karavanu_vývojová, technická a designérská analýza
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Motorhome třídy C (obr. 2.14): většina těchto vozů je stavěna na zkráceném 
podvozku, který přijde doplnit o vyrobenou kabinu. Snadno rozeznatelný design 
s úložným prostorem nad kabinou. Tyto jednotky jsou vždy poháněny benzíno-
vými motory a málokdy jsou větší než 30 stop (cca 9m). Spací prostor až pro 8 
lidí. Velice oblíbeny mezi rodinami. Přepychový vzhled. Cena se pohybuje mezi 
$60,000 – $100,000.

Obytný automobil pick-up je určený především pro příznivce cestování po ved-
lejších silnicích a pobyt v primitivních tábořištích. Skutečnost, že obytná jednotka 
a automobil jsou vzájemně odděleny, nabízí určité výhody. Obytnou jednotku si 
můžeme připravit doma na zvedáku nebo v kempu. Automobil můžeme využívat 
samostatně. Pravděpodobně hlavní nevýhodou dodávky v kombinaci s obytnou 
jednotkou je stlačený životní prostor. Ovšem menší celková velikost dovoluje do-
stat se na místa nevhodná pro jiné druhy rekreačních vozů. Cena se pohybuje v 
rozmezí od $4,000 – $30,000. 

obr. 2.14 motorhome třídy C  [16]

design karavanu_vývojová, technická a designérská analýza
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2.4_ zvětšení objemové kapacity interiéru      

Teleskopické prostory - jsou velice častým prvkem dnešních moderních karavanů. 
Se zvětšení obytného prostoru tímto způsobem se poprvé setkáváme již v roce 
1916. Obchodník ze San Francisca, Gustau de Bretteville, navrhl a vyrobil “Tele-
skopický byt” (obr. 2.16). Teleskopický rekreační vůz sestrojený z modelu Forda 
“T” Runabout. Byl pouze 40 palců dlouhý a 54 palců široký. Zadek se vysouval 
ven a poskytoval dostatečně velikou postel pro dvě osoby.  
 Stejné prostorové řešení přináší nová moderní koncepční dodávka Nissan 
NV 200 (obr. 2.15), která vznikla v evropském designérském centru ve Velké Bri-
tánii. Autorem exteriéru je Martin Uhlárik, designer s česko-slovenskými kořeny. 
Hlavní myšlenkou tohoto konceptu je výsuvný úložný prostor, který se vysouvá 
ručně pomoci hydraulických pístů. Při kompletním vysunutí ven bezpečně dosedá 
na zabudované teleskopické nožičky. Tento box se dá různě konfigurovat. Může 
sloužit jako pojízdné květinářství, knihovna nebo polní ambulance. Pro autosalon 
v Tokiu byl tento koncept vybaven potřebami profesionálního fotografa speciali-
zovaného na podmořský svět.

Střešní lůžka - jsou velice nápaditým konstrukčním prvkem 
cestovních vozu. Jednoduché vysouvací konstrukce vytvá-
řejí během chvilky dostatečný úložný prostor, obvykle dvě-
ma osobám. 

Historickým klenotem mezi obytnými přívěsy je Space Que-
en (obr. 2.17) Na svou dobu úžasný dvoupatrový přívěs z 
roku 1952 byl vyroben pouze pro jeden rok. Přívěs byl 26 
stop dlouhý a 8 stop široký. Dominantou bylo centrální lož-
nicové oddělení zvýšené k výšce 19-ti stop o dvou ložnicích 
s manželskými postelemi.

obr. 2.16 teleskopický byt, 1916 [18]obr. 2.15 Nissan NV 200 [17]

obr. 2.17 Space Queen 
[19]

design karavanu_vývojová, technická a designérská analýza
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2.5_ variabilita interiéru         

Variabilita interiéru napomáhá řešení pohodlného bydlení v malých prostorech. 
Karavany jsou přímo určeny k využití nejrůznějších flexibilních systémů. 

Jídelní stůl přeměnitelný na spací dvojlůžko (obr. 2.20 a obr. 2.21) patří                 
ke standardním vybavením interiéru. Flexibilním prvkem tohoto systému je jídelní 
stolek, který je zpravidla výškově stavitelný. Ve vyšší poloze plní funkci jídelního 
stolku. Po snížení pod úroveň matrace sedací plochy a následným pokrytím mat-
rací vytváří spací dvojlůžko. Výměna je snadná a rychlá. Ušetříme tak místo, které 
bychom potřebovali samostatně pro jídelní stůl a dvojlůžko. 

Zavazadlový prostor - jeho velikost není tak ostře sledována jako u osobních 
vozů, což mu ovšem neubírá na významu. Karavany jsou dopravní prostředky, 
které využívají každý kousek volného místa jako v případě  (obr. 2.22 a obr. 2.23), 
kdy využívá výsuvné skříňky jako schůdky do ložních prostor.

obr. 2.18, 2.19 střešní ložní prostory [20] [21]

obr. 2.21, spací prostor [23] obr. 2.20, posezení [22]

design karavanu_vývojová, technická a designérská analýza
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Sociální zařízení - řadu důvtipných a prostorově úsporných řešení nalezneme 
i v oblasti sociálních zařízení. Společnost Hymer přichází s řešením otočné zrca-
dlové stěny i s umyvadlem (obr. 2.24 - obr. 2.27). Otočná stěna tak v malém pro-
storu vytvoří předěl mezi sprchovým koutem a toaletou. Dochází tak k zabránění 
proniknutí vody z oblasti sprchového koutu do jiných prostor sociálních zařízení. 
Vodovodní kohoutek i sprcha polohu nemění. 

obr. 2.23 schodové šuplíky - vysunuty [25] 

obr. 2.25 otočné umyvadlo1 [27] 

obr. 2.27 otočné umyvadlo 2 [29] 

obr. 2.22, schodové šuplíky - zasunuty [24] 

obr. 2.24 otočné umyvadlo1 [26] 

obr. 2.26 otočné umyvadlo 2 [28] 

design karavanu_vývojová, technická a designérská analýza
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2.6_ alternativní zdroje v karavanech

 Alternativní zdroje a karavan jsou si velice blízké pojmy. Dnešní moderní     
i budoucí koncepty mobilních obydlí neustále řeší problematiku energetické nezá-
vislosti. V karavanech se setkáváme s elektrickými nebo chemickými spotřebiči. 
Proto úspora energie je v těchto dopravních a rekreačních prostředcích na místě. 
Ve vozech jsou zpravidla instalovány generátory, které v průběhu jízdy nabíjejí 
elektrické baterie a několika litrové propanbutanové láhve. V kempinkových tábo-
rech mají karavanisté za určitý poplatek možnost připojení své obytné jednotky 
do tamější elektrické sítě. Ačkoliv se jedná o dobrou věc, neřeší to otázku zdro-
jové nezávislosti. Alternativní řešení s ohledem na životní prostředí přináší objev 
fotovoltaického jevu a s ním vývoj solární energie. 

 Solární panely - ačkoliv se nejedná o standardní řešení, instalují se solár-
ní panely na střechy karavanu. Návratnost této investice je zhruba 10 let při sou-
časných platbách za přípojku v kempech. Nemusíte vybírat místo v kempu podle 
délky kabelu. Platba za přípojku v kempech je neúměrná odebrané energii. Avšak 
tato nezávislost je vykoupena určitým omezením používaných spotřebičů! Nelze 
se na solární panely soustředit jako na jediný zdroj energie. Těžko bychom z nich 
zásobovali varnou konvici, teplomety ale i vlastní používání lednice běžně insta-
lované v sériových karavanech na elektřinu. V případě lednic lze tento problém 
řešit přechodem na jiné médium, a tím je plyn. Jedná se o trojkombinační lednice 
nebo lednice kompresorové. 50ti wattovou absorpční lednici baterie 70kWh utáh-
ne zhruba 1 a 1/2 dne. Potom se regulátor baterii odpojí, a uživatel se nachází 
bez proudu, což může trvat 5 a více hodin, dokud se panely baterii plně nedobíjí. 
Pro běžné karavany by měla být minimální velikost solárního panelu 50W s baterií 
70Ah. Panely nabíjí baterii prakticky celý den. V případě, že stanujeme v kempu 
pod lampou, nabíjíme baterie i přes noc. 

obr. 2.29 solární panel - polohovatelný [31] obr. 2.28 solární panel  [30] 
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V případě obytných vozů je na místě otázka pohonných hmot. Při návrhu nových 
a nadčasových konceptu je třeba uvažovat o alternativních pohonných hmotách. 
Neznamená to vyloučit spalovací motory, ale otevřít se novým technologickým 
pokrokům. 

 Pohon na palivové články -  je jedním z alternativních  řešení namísto 
spalovacích motorů. V současné době existuje kolem 20 různých typů palivových 
článků v různých stádiích rozpracovanosti. Existují komerčně využitelné palivové 
články, ale i takové, jejichž možnosti se teprve zkoumají. Nejčastěji se dnes pa-
livové články využívají jako doplňkový zdroj energii v kancelářských budovách. 
Zkušebně slouží také pro pohon vozidel městské dopravy, například autobusů      
a vlaků. Automobily na palivové články dosud nejsou příliš běžné. Uspořádání 
podvozku automobilu s palivovými články je vyobrazeno na obr. 2.30.

Jedním ze zástupců automobilů na palivové články je koncept fordu Airstream 
(obr. 2.31.). Jedná se o koncepční řešení rekreačního vozu s prostorným interié-
rem. Řešení podvozku je na obr. 2.34. 

obr. 2.30 konstrukce podvozku s palivovými články [32] 

obr. 2.32 podvozek fordu Airstream [34] obr. 2.31 ford Airstream [33] 
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2.7_ designérská studie

Inspirace jsem nabyl převážně z moderních a futuristických návrhů, jeden znich 
představuje moderní alternativní koncept karavanu GMC PAD (obr. 2.33  obr. 
2.34) Jedná se o trvale obytný koncept karavanu moderně technicky vybavený, 
tak aby jeho provoz byl co možná nejvíce soběstačný. 

Obytný přívěs DESEO - patří svým vzhledem a řešením k designově dokona-
lejším obytným přívěsům. Ačkoliv se tvarově jedná opětovně o obytnou krabici             
na kolech, styl, jakým je tento přívěs řešen, se vysoce liší od ostatních obytných 
přívěsů. Jeho hlavní předností je jednoduchý a sympatický design jak exteriéru 
tak interiéru. Zdánlivě jednoduše tvarovaná obytná krabice však vyvolává dojem 
dokonalosti a spokojenosti. Interiér, který je řešen ve stejném stylu jako exteriér, 
je jednoduchý a kompaktní.

obr. 2.33 karavan GMC PAD [35] 

obr. 2.35 Deseo - interier 1 [37] obr. 2.36 Deseo - interier 2 [38] 

obr. 2.34 interier GMC [36] 
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Koncepční řešení na způsob rozkládacího mobilního obydlí přináší nadčasový, fu-
turistický projekt „bob“ (obr. 2.41 a obr. 2.42). Celá karoserie vozu je tvořena 
dvěma tvarově symetrickými plochami. Jejich vyklopením získáváme prostornou 
plochu. Strop je tvořen plachtou zavěšenou na teleskopických tyčích vysunutých 
z vnitřní části karoserie. Tento automobil byl navržen především pro humanitární 
účely.

obr. 2.37 Deseo - exteriér 1 [39] 

obr. 2.39 Deseo - exteriér 3 [41] obr. 2.38 Deseo - exteriér 2 [40] 

obr. 2.41 BOB fáze 1 [42] obr. 2.40 BOB fáze 1 [42] 
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V této kapitole budou uvedeny základní požadavky, které jsem si stanovil pro 
řešení konceptu karavanu. Dále budou představeny a podrobně vysvětleny jed-
notlivé variantní studie, které byly během práce rozpracovány a jež předcházely 
finálnímu řešení. Po úvodu a vysvětlení každého řešení budou zmíněny výhody a 
nevýhody, na jejichž základě byla varianta opuštěna či dále rozpracována. 

3.1_ předdiplomový projekt        

Zde jsem v rámci předmětu ergonomie řešil návrh obytného přívěsu pro dvě oso-
by. Základní myšlenkou bylo vytvořit jednoduchý variabilní interiér (obr. 3.2.2), 
který lze dle denních potřeb uživatele měnit, díky čemuž dochází k úspornému 
prostorovému řešení. 
 Obytný přívěs (obr. 3.2.1) o půdorysných rozměrech 4 x 2 metry je v před-
ní části vybaven kuchyňskou linkou (obr. 3.2.3) společně s úložnými prostory.  
Sociální zařízení, tvořené toaletou se sprchovým koutem, je situováno k boční 
stěně naproti vstupním dveřím. Nejdůležitější částí interiéru je variabilní prostor 
(obr. 3.2.4.) v zadní části jednotky, který nabízí jednoduchou přeměnu jídelního 
prostoru na prostor úložný. Modifikace tohoto systému je použita ve vybrané va-
riantě. 

3_variantní studie designu 

obr. 3.1 ppd - obytný přívěs exteriér [43] 

obr. 3.3 variabilní prostor - spaní [43] 

obr. 3.2  ppd obytný přívěs - půdorys  [43] 

obr. 3.4 variabilní prostor - sezení [43]
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V následujících kapitolách se již budem zabývat pouze řešením diplomového pro-
jektu. Předmětem řešení bude koncept obytného automobilu pro čtyři osoby, jenž 
bude navržen jako energeticky soběstačná jednotka. Toho lze dosáhnout jednak 
využitím alternativní energie ze solárního panelu, který lze prakticky umístit na 
střechu karavanu, a kombinací spalovacího a elektrického motoru. Důležitým prv-
kem tohoto projektu bude návrh interiéru. Rozhodl jsem se pro standardní obsah 
interiérového vybavení - kuchyňský kout, sociální zařízení (umyvadlo, toaleta, 
sprcha) a ložní prostory pro daný počet pasažérů.  

3.2_ variantní řešení A         

První řešení přináší zcela netradiční podobu nízkorozměrového obytného auto-
mobilu. Hlavní myšlenka spočívala v prostorové eliminaci. Tím je myšleno od-
stranění nevyužitého prostoru interiéru za účelem zmenšení celkových rozměrů 
automobilu. Procházel jsem si jednotlivé provozní etapy karavanu a vytvářel si 
jednoduchou představu o využití interiéru. Provozní etapy karavanu lze teorticky 
rozdělit na 2-3 přepravní a krátkodobé nebo dlouhodobé kempovací období. Bě-
hem přepravní etapy by měli být všichni pasažéři připoutáni bezpečnostními pásy 
na svých sedadlech. Je jisté, že během této provozní etapy nebudou využívat ně-
která místa jako např. sprchový kout, postele a prakticky by neměli ani vařit. Pro-
to jsem začal uvažovat nad principem jak tento poznatek skloubit s mou prvotní 
myšlenkou a došel jsem k prvnímu variantnímu řešení. Rozhodl jsem se vytvořit 
koncept obytného automobilu, který bude v závislosti na provozní etapě měnit 
své vnější rozměry. V tomto případě by se jednalo pouze o změnu délkovou.

obr. 3.5 studie roztahovacího konceptu - skici [43]
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 Interiér tohoto řešení byl pomyslně rozdělen do dvou částí, na oblast pře-
pravní, které se zkracovací manévr netýkal, a oblast proměnnou. Tu v zadní části 
konceptu tvořila kuchyň a sociální zařízení. Předělový prostor tak tvořil sprchový 
kout a prostor před kuchyňskou linkou. Prakticky jediný problém spočíval v řešení 
podvozku a napojení karoserie. 
 Inspirativní řešení pro transformovatelnou část jsem nalezl u modelu au-
tomobilu Rinspeed Presto (obr. 3.6 a obr. 3.7). Během několika sekund se dá 
proměnit z dvousedadlového roadsteru dlouhého méně než 3 m na čtyřsedadlový 
kabriolet dlouhý 3,7 m díky uprostřed umístěnému elektromotoru, který auto roz-
táhne. Podélné díly se pohybují po přesných drahách s nízkým třením a zasunou 
se jako zásuvka do zadní části podlahové plošiny.

Ačkoliv se jedná o velice originální variantu v oblasti obytných automobilů,             
po následné analýze celého řešení jsem dospěl k zamítnutí této varianty. Sice by 
se jednalo o variantu technicky proveditelnou, leč kvůli 60 cm by se jednalo o pří-
liš velkou komplikaci konstrukce vozu, což by způsobilo ekonomické navýšení.

obr. 3.9 studie varianty A - fáze 2 [43]obr. 3.8  studie varianty A - fáze 1 [43]

obr. 3.7 Rinspeed presto - fáze 1 [44]obr. 3.6 Rinspeed presto - fáze 1 [44]

design karavanu_variantní studie designu



30

3.3_ variantní řešení B      

Ideou byl jeden variabilní prostor, který se v závislosti druhu cestovní etapy urči-
tým způsobem změní nebo přizpůsobí. Určil jsem si následující cestovní etapy.
 
 1. přepravní etapa - uživatel využívá pouze přepravní prostor, neboť 
podle pravidel silničního provozu by měl být za jízdy připoután bezpečnostními 
pásy. Přepravní prostor by měl být pohodlný, neboť je třeba počítat i s několika-
hodinovým cestováním. 
 2. krátké zastavení - chvilkové i několikahodinové zastavení na občerst-
vení, rekreaci atd. Při krátkém zastavení není řeč o přespání. Účastníci rekreace 
mohou využívat veškeré prostory v karavanu, kromě skládacích ložních prostor, 
pro které není důvod, je roztahovat.
 3. dlouhé zastavení - karavan je odstaven na delší dobu, je využíván 
pouze ve své statické podobě, a to k bydlení. Dochází k instalaci rozkládacích 
prostor včetně venkovního posezení, provizorních altánků a pod.

Při návrhu interiéru jsem zvažoval, v jakých situacích ve zmíněných třech etapách 
(přeprava, krátká doba zastavení a dlouhá doba zastavení) se budou účastnící 
nejčastěji nacházet. Do řešení jsem zahrnul přepravní a relaxační podmínky, vaře-
ní, spaní a sprchování či využívání toalety. To vše pro 4 osoby nezávisle na sobě. 
Ovlivněn těmito důvody jsem navrhl následné dispoziční řešení interiéru. 

Podstatou tohoto řešení je rozdělení interiéru na tři základní bytové zóny:
 zóna A - variabilní prostor
 zóna B - předsíň s kuchyňkou
 zóna C - sociální zařízení
 

A    B        C

obr. 3.10 dispoziční řešení interiéru varianty B [43]
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Přepravní etapa - plně využíván je 
variabilní prostor, protože obsahuje 
4+1 (jedno provizorní) přepravních 
míst vybavených bezpečnostními 
pásy. Během jízdy lze využití před-
síně i toalety.

Krátkodobé zastavení - možnost 
krátkodobého občerstvení nabízí 
posezení za skládacím stolečkem. 
Předsíň je využita k přípravě pokr-
mů. Sociální zařízení je plně k dis-
pozici ve všech formách (umyvadlo, 
toaleta, sprchový kout)

Dlouhodobé  zastavení - dochází 
k dlouhodobějším přeměnám inte-
riéru. Variabilní prostor se promění 
na velkou spací plochu, a to sklope-
ním křesel a následným vysunutím 
sedaček (kapacita pro 2+1 osob). 
Další dvě místa se vytvoří vysunutím 
střešní časti se solárním panelem. 
Není omezen přístup do kuchyně 
ani socíalního zařízení.

Velkou výhodou tohoto dispozičního řešení interiéru je jeho nezávislé využití před-
síně i sociálního zařízení bez ohledu na to, za jakým účelem je zrovna využíván 
variabilní prostor.

obr. 3.11 hmotová studie interiéru 1B [43]

obr. 3.12 hmotová studie interiéru 1B [43]

obr. 3.13 hmotová studie interiéru 1B [43]
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Interiér této varianty byl po dlouhou dobu považován za konečný, a tak došlo        
i na tvarové řešení exteriéru. To jsem pojal v ryze sportovním duchu. Pro karavan 
netradičním aerodynamickým tvarováním jsem se chtěl co nejvíce odlišit od sou-
časných modelů karavanu. 

Výhodou této varianty je zónové uspořádání interiéru, kdy na tak malém prostoru 
lze vytvořit soukromí pro dva páry, kterým není odepřeno využívat kuchyň a soci-
ální zařízení, aniž by se rušili.

Ačkoliv mi myšlenka tohoto interiérového rozvržení neustále imponovala, rozhodl 
jsem se pokračovat v dalších návrzích. Hlavním důvodem byly chyby, které jsem 
vyhodnotil ve variabilním prostrou. Především nízký strop nedovoluje pohodlný 
pohyb touto oblastí a systém přeměny z posezení jsem vyřešil zbytečně složitým 
způsobem. Navíc takto volený exteriér mi nedovoluje využít jednodušších a v ko-
nečné fázi i levnějších systémů pro vysouvání střešního modulu.

obr. 3.14 vizualizace exteriéru varianty B [43]

obr. 3.16 hlavní vstup varianty B [43]obr. 3.15 vizualizace exteriéru varianty B [43]
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3.4_ variantní řešení C

Varianta C přínáší velkou změnu v obytné oblasti. Hlavní efekt přináší posuvný  
obytný modulu pro 4 lidi. Během přepravy je modul zasunut do karoserie. Při 
kempování se modul vysune o cca 70 - 80 cm. čímž vznikne velká obytná zóna 
s průchodem od kabiny řidiče až po sociální zařízení. V případě vysouvací střešní 
plochy lze vytvořit spací prostor až pro 6 lidí. Ačkoliv nevýhodou tohoto řešení je 
zamezený přístup na záchod a do kabiny řidiče během přepravy, právě z tohoto 
interiérového rozvržení vychází finální koncept.

Do exteriérního řešení, odvíjejícího se od navrženého interiéru, bude zakompono-
ván střešní solární panel a zadní odpadní kufr. Účelem tohoto kufru je sloužit jako 
nádoba na odpadní vodu a výkaly, kterou bude možno od vozu oddělit a provézt 
vyčištění, desinfikaci a pod. 

obr. 3.18 studie obytného modulu - out [43]obr. 3.17 studie obytného modulu - in [43]

obr. 3.19 inspirace pro odpadní kufr [45]
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Navržením interiéru podle ergonomických pravidel vytvoříme pohodlné a bezpeč-
né prostředí pro uživatele obytného automobilu.

4.1_ dispoziční řešení interiéru  

prvotním nápadem pro vytvoření interiéru tímto způsobem bylo využití variabilní-
ho systému z předdiplomového projektu. Ačkoliv jsem nevyužil přesně ten samý 
systém, použil jsem jeho modifikovanou verzi. Tento dominantní inteiérový prvek 
jsem mohl využít pouze ve dvou oblastech. Buď po celé šířce na konci karavanu 
nebo podél boční stěny mezi předním a zadním kolem. Polohu v zadní části vozu 
jsem vyloučil, neboť zde bylo nejvýhodnější místo pro umístění sociálního zaříze-
ní. Když opomenu sedačky řidiče se spolujezdcem, které měly svou oblast taktéž 
vyhraněnou, nebyl návrh zbytku interiéru zas až tak zdlouhavý. Po několika úva-
hách a simulacích jsem došel k následnému dispozičnímu řešení.
 
Interiérová plocha je pomyslně rozdělena na 4 dílčí části: 

 A) Řidičský kokpit
 B) Obytná oblast
 C) Sociální zařízení
 D) Úložný prostor

A) Řidičský kokpit - je tvoře pohodlnými křesly určenými pro dlouhé a pohol-
né cestování, jež nezasahují do obytné oblasti. Sice se o tuto část plochy zvětšil 
celkový rozměr vozu oproti varaintě B, leč byla užitečně využita jako vstupní pro-
stor do střešního ložního prostoru. V nouzovém případě lze v této oblasti vytvořit 
nouzové lůžko o rozměrech 80 x 200 cm, které by mělo být dostačujícím spacím 
prostorem pro jednu osobu.

B) Obytná oblast - hlavní část celého interiéru. Tento prostor je tvořen ku-
chyňským komplexem a variabilním systémem. Po vysunutí střešního modulu se 
vytvoří plnohodnotný ložní prostor, který je také součástí obytné oblasti.

C) Sociální zařízení - prostorově úsporné řešení toalety, umyvadla a sprchové-
ho koutu. 

D) Úložný prostor - tvoří jej dvě oblasti v zadní části vozu po bocích sociálního 
zařízení. 

ergonomie řešení_interiér
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obr. 4.1 konečný návrh interiéru [43]
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Části kuchyňského komplexu:

výsuvný žebřík, umožňuje přístup do střešního ložního prostoru z kabiny         
řidiče, celý se zasouvá do stěny
dvouplotýnkový elektrický vařič
lednice
výsuvný šuplík, blíže nespecifikovaný úložný prostor
odkládací prostor, který vytváří vyklápěcí deska, jenž je v provozním stavu 
podepřena výsuvným šuplíkem
skříňka, blíže nespecifikovný úložný prostor
multifunkční rozkládací žebřík
vysouvací skříňka, blíže nespecifikovaný úložný prostor
vyklápěcí umyvadlo, v neprovozním stavu lze zaklopit do stěny
box, multifunkční prvek sloužící jako výpomocný sedací prvek, podpěra pod 
umyvadlo a úložný prostor

4.2_ obytná oblast           

Kuchyňský komplex:
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obr. 4.2 kuchyňský komplex [43]
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65
52
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15

58
10

obr. 4.3 podrobný popis levé části komplexu [43]

obr. 4.4 podrobný popis pravé části komplexu [43]
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Rozkládací žebřík pro venkovní přístup do střešního spaní je součástí hlavních 
vstupních dveří. Konstrukce je složena ze dvou postranních žeber, které jsou 
připevněny na pantech. Ty umožňují otočit žebra maximálně o 90°. Na vnitřní 
straně žeber jsou připevněny lišty, které slouží jako zarážky pro vnitřní desky, vy-
tvářející schůdky. Rozkládací žebřík lze využít pouze tehdy, jsou-li dveře otevřeny 
o celých 180°. Tím se žebřík dostává pod vstup do horní části střešního prostoru. 
Koncept karavanu nabízí dvě vstupní cesty do střešního prostoru, a proto lze žeb-
řík využívat při venkovním posezení jako sadu poliček a odkládacích ploch např.               
pro vysušení bot, hadrů, nádobí, atd. Žebřík lze rozložit, i když jsou dveře zavře-
né, a jeho využití se tak vztahuje pro interiér.  

Pro kuchyňský komplex je uvažovaný lehký konstrukční materiál na bázi dřeva     
s názvem eurolight, což jsou ergonomické, snadno manipulovatelné a nízkohmot-
nostní sendvičové desky.

obr. 4.5 multifunkční rozkládací žebřík [43]

design karavanu_ergonomie řešení - interiér

700

38
0



39

Variabilní systém vytváří na jednom prostoru 80 x 200 x 200 cm dvě funkční 
sestavy - posezení se stolkem nebo dvě lůžka (80 x 200 cm) v poschoďovém 
rozvržení. 

Jednoduchou změnu sestav lze provést díky mechanismu zabudovanému vně 
sedačky, a to pouhým posouváním sedačky nebo opěradla ve vodící dvouliště. 

obr. 4.6 variabilní systém  - posezení [43] obr. 4.7 variabilní systém  - spaní [[43]

obr. 4.8 vizualizace mechanismu variabilního systému [43]

design karavanu_ergonomie řešení - interiér
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4.3_ sociální zařízení

Je řešeno jako samostatný blok v zadní časti karavanu. Je tvořeno flexibilní sesta-
vou umyvadlo + záchod a sprchovým koutem. Vzhledem k lepší manévrovatel-
nosti v malém prostoru je vstup opatřen posuvnými dveřmi. 

obr. 4.10 sprchový kout [43]obr. 4.9 toaleta [43]

design karavanu_ergonomie řešení - interiér
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Sociální flexibilní sestava obsahuje záchod a umyvadlo otočné na kloubu. Inspi-
rací pro tento systém mi byly otočná umyvadla použitá v obytných automobilech 
značky HYMER. Důvodem k vytvoření tohoto řešení byla úvaha nad četnosti vyu-
žití jednotlivých sociálních zařízení. Pokud karavany obsahují sociální zařízení, jsou 
vybaveny chemickými záchody, jejichž nádoba na výkaly je objemově omezena. 
V případě, že si uživatel pořídí nádobu větší, nepříjemným faktem je, že pak musí 
vynášet vetší a těžší množství výkalů. Myslím si, že pokud mají uživatelé karavanu 
možnost využít sociálních zařízení, například v kempech nebo restauracích, snaží 
se zbytečně chemické záchody nezaplňovat. Proto záchod, jako součást flexibilní 
jednotky, plní druhořadou funkci. 

Prvotní funkce je přidělena umyvadlu, které člověk na cestách z hygienických 
důvodů využije častěji. Otočný kloub, na který je umyvadlo upevněno, je obje-
mově navržen tak, aby jím mohl být veden odtok z umyvadla. Druhým variantním 
řešením, které se mi zde nabízí, je vyřešit odtok takzvaně přerušovanou cestou, 
kdy odtok z umyvadla je napojen na odpadní systém pouze v uzavřeném přípa-
dě. Tímto řešením se nám problém zúžuje pouze na izolaci v oblasti napojení a 
uzavření odpadní trubice umyvadla v okamžiku odklopení.

obr. 4.13 ergonomie [43]obr. 4.12 toaleta [43]obr. 4.11 umyvadlo [43]

design karavanu_ergonomie řešení - interiér
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4.4_ denní a noční režim 

Denní režim:
Karavan lze využívát k přepravě - 4 přepravní místa vybavená bezpečnostnímy 
pásy. Dále je k dispozici stolování, vaření a plně využitelné sociální zařízení.   

   
  3

6°

obr. 4.14 ergonomie karavanu za denního využití [43]

obr. 4.15 vizualizace ergonomie karavanu za denního využití [43]
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Noční režim:
Vysunutím střešního modulu o 95 cm se vytvoří plnohodnotné spaní pro dvě oso-
by o rozměrech 160 x 220 cm. Stropní výška vně prostoru se pohybuje od 95 do 
105 cm. Zbývající dva ložní prostory získáme přeměnou sedací sestavy na dvě 
lůžka ve formě poschoďových postelí, každé o rozměrech 80 x 200 cm. 

obr. 4.16 ergonomie karavanu za  nočního využití [43]

obr. 4.17 vizualizace ergonomie karavanu za nočního využití [43]

design karavanu_ergonomie řešení - interiér
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Po ujasnění interiéru zvolené varianty přichází na řadu návrh exteriéru. Ačkoliv 
pro obytné automobily je výhodnější hranatější tvarování exteriéru, mým cílem 
bylo dosáhnout tvarování poměrně organičtějšího. 

Hledání základního tvaru kapoty jsem prováděl metodou obalování interiéru. Jed-
nak jsem tak dosáhl minimálních provozních rozměrů a pomyslné rozdělení inte-
riéru na 4 oblasti se projevilo i na tvarovém členění exteriéru.

5.1_ základní tvar          

Základní hrubý tvar tvoří přechod mezi oblým tvarováním v oblasti kabiny řidiče 
a rovinným tvarovánim v obytné oblasti. Interiérové dělení se posléze projevuje 
i v zadní části karoserie. Dominantní hrany procházející celou kapotou vytváří         
na zadní části předěl přesně v pomyslném místě, kde je interiér členěn na sociální 
zařízení a úložný prostor. Na takto vzniknuvší základní tvar bylo potřeba vyřešit 
rozvržení oken, dveří a umístění střešního solárního panelu, jenž bude plnit funkci 
výsuvého střešního modulu. 

5_ tvarové a kompoziční řešení

obr. 5.1  skici  [43]

obr. 5.2 postupný vývoj základního tvaru  [43]

design karavanu_tvarové a kompoziční řešení
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Toto kompoziční řešení bylo nutno doladit umístěním předních a zadních světlo-
metů, bočních zpětných zrcátek, kliky dveří a popř. dalšími detaily.

obr. 5.4 kompoziční rozvržení karoserie - varianta 1  [43]

obr. 5.3 základní tvarové rozvržení  [43]

obr. 5.7 druhý návrh předníh světel [43]obr. 5.6 první návrh předníh světel [43]

5.2_ kompoziční řešení oken, dveří a exteriérových doplňků
 

design karavanu_tvarové a kompoziční řešení

obr. 5.5 kompoziční rozvržení karoserie - varianta 2  [43]
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5.3_ finální řešení
 
Výsledná koncepce a celkový vzhled exteriéru odráží interiérové členění a jedno-
duchost tvarování. Dominantním prvkem je barevné členění. Vychází ze solárního 
panelu a přechází přes přední okno až těsně nad světelnou masku. Stejným zbů-
sobem je řešeno barevné lemování vytvořené mezi bočními hranami karoserie. 
Začíná u okna dveří a ubíhá dozadu po celé délece solárního panelu. Tvarování 
a rozvržení oken je řešeno s ohledem na celkovou vizáž vozu a dostatečné pro-
světlení.

klimatizace

zadní 
směrovka

solární panel

okno 
do toalety

obr. 5.9 přední perspektivní pohled 1 [43]

obr. 5.10 horní pohled [43]

design karavanu_tvarové a kompoziční řešení
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odpadní kufr

úložný prostor

vstupní dveře

obr. 5.11 přední perspektivní pohled 2 [43]

obr. 5.12 zadní perpektivní pohled [43]

design karavanu_tvarové a kompoziční řešenír
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5.4_ vstup do obytné zony 

Do obytné zony karavanu vstupujeme bočními dveřmi. Jsou tvořeny pri-
márními, které se otevírají v častém intervalu, a sekundárními (užšími), 

které lze dodatečně otevřít, ale jen v případě již otevřenýh primárních dveří. 
Vnitřní prostor před sekundárními dveřmi vetšinou zabírá část kuchyňského 
komplexu. Ten však lze v případě potřeby zasunout do stěny a box využít 
jako libovolně umístitelnou sedačku. Z vnitřní strany primárních dveří se 
nachazí složený multifunkční žebřík. Rozložený žebřík lze využít jako ven-

obr. 5.13 boční pohled na zavřené vstupní dveře [43]

obr. 5.14 boční pohled na otevřené vstupní dveře [43]
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kovní odkládací prostor, nebo jako vstupní schůdky do horního ložního pro-
storu. Sekundární dveře v otevřeném stavu plní společně s přídavnými díly 
venkovní set, který lze podle potřeb uživatele přeskládat na poličky nebo                        
na provizorní venkovní sedátko.

obr. 5.15 využití venkovního setu sekundárních dveří, vstup na žebřík, [43]

obr. 5.16 nástup do dveří, zadní pohled na výsuvné segmenty [43]
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obr. 6.1 barevná varianta návrhu  [43]

obr. 6.2 barevná varianta návrhu  [43]

design karavanu_tvarové a kompoziční řešení

6_barevné řešení
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obr. 6.3 barevná varianta návrhu [43]

obr. 6.4 barevná varianta návrhu [43]

design karavanu_tvarové a kompoziční řešení
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7.2_ základní rozměry      
 

7.1_ základní parametry 
 
pohon: hybridní spalovací motor (benzín nebo diesel) + elektrický
  o výkonu 2 x 107 hp 

alternativní energie:      40Watt –12 voltový solární panel. 

navigační systém:         GPS

spaní:   4 osoby ( 4 dospělí nebo 2 dospělí + 2 děti)

sezení:   4 osoby ( 4 dospělí nebo 2 dospělí + 2 děti)

Inteligentní soběstačný vůz je založen především na solární energii, kterou zís-
kává ze střešního kolektoru. Inteligentní solární panely dokáží dodávat elektřinu 
většině spotřebičů na palubě. Palubní počítač a GPS systém vypočítávají ideální 
polohu panelů. 
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7_konstrukční a technologické řešení

obr. 7.1 základní rozměry [43]

design karavanu_konstrukční a technologické řešení

Předpokládané konstruční řešení vozu by vzhledem k potřebné lehkosti a pevnos-
ti v povětrnostních podmínkách vytvářela boční a střešní hliníková konstrukce. 
Tentýž prvek by byl využit i u podlahových nosníků. Trvanlivá podlahová krytina 
je z PVC. Maximální izolaci vozidla zajišťuje hustý blok pěnové izolace. 



53

Odpadní kufr - jedná se o odpadní nádrž o rozměrech 750 x 500 x 1000 mm, 
která je v podobě mobilního kufru umístěna v zadní části karavanu. Obsahuje dva 
odpadní kanystry. Jeden na výkaly z chemického záchodu a druhý na odpadní 
vodu. Kufr je připojen do mechanické zvedací soupravy, pomocí které kufr vy-
zvedne do výšky cca 20 cm a utěsní.  
 Po odpojení z karavanu se z kufříku stává samostátná mobilní jednotka. 
Pro lepší manipulaci je vylepšena o postranní kolečka a v horní části o teleskopic-
kou rukojeť. Odtud vzniknuvší název. Uživateli je tak operace s nevábným obsa-
hem usnadněna. Z psychologického hlediska člověk za sebou potáhne vzhledově 
přjatelný uzavřený kuřík, než aby se přes celý kemp potácel s kanystrem nebo 
nádobkou s podivně páchnoucím obsahem.

7.3_ odpadní kufr       
       

obr. 7.2 schéma odpadního kufru [43]

obr. 7.3 ergonomie odpadního kufru [43]

design karavanu_konstrukční a technologické řešenír
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7.4_ zvedací střešní modul 

Zvednutím střechy o 95 cm získáváme ložní prostor pro dvě osoby. Vysouvací 
střešní modul je do této výšky vyzvednut hydraulickým mechanismem. Ten je tvo-
řen čtyřmi písty. Dva jsou uloženy po bocích ve vymezené oblasti mezi obytnou 
zónou a kabinou řidiče. Umístění zbylých dvou se nachází v oblasti za obytnou 
zónou zkraje úložného prostoru. 
 Při zvedání modulu je současně napínán stan, jenž je k němu připojen.  
Stan se jevil jako nejjednodušší a nejreálnější řešení pro boční stěny ložního 
prostoru. Uvažovaným materiálem je polyester. Lehký a vysoce odolný proti pro-
tržení a prodření. Ve vlhkém prostředí se prakticky neroztahují a je odolný vůdči 
UV záření. 
 Horní část střešního modulu tvoří solární panel.  

2000
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0

obr. 7.4 schéma hydraulických zvedáků [43]

design karavanu_konstrukční a technologické řešení
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7.5_ úložný prostor 

Vysouvací dveře úložného prostoru se vysouvají do vzdálenosti 1m od kapoty 
vozu. Rozměry úložného prostoru na obou stranách jsou 1000 x 550 x 1300 mm. 
Princip vysouvacího mechanismu je založen na pohybu ocelového rámu ve vnitř-
ních drážkách uložného prostoru. Proti vypadnutí je systém chráněn dorazem.

1000

obr. 7.5 otevírání zavazadlového prostoru [43]

obr. 7.6 vizualizace [43]

design karavanu_konstrukční a technologické řešenír
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8_rozbor technické, ergonomické, psychologické, estetic-
ké, ekonomické a sociální funkce designérského návrhu

design karavanu_technický, psychologický,estetický, ekonomický a sociální rozbor

8.1_technický rozbor návrhu
 
Karavan obsahuje řadu technicky zajímavých řešení, jejichž hlavním smyslem je 
efektivní využití prostoru. U většiny z nich jsem se inspiroval reálnými a funkčními 
systémy. Ostatní byly buď převzaty, nebo jsem se pokusil o vlastní řešení. 

V exteriérové oblasti se jedná především o vysouvací střešní modul, mobilní od-
padní kufr a netradiční přístup do zavazadlového prostoru. U střešního modulu je 
využito hydraulických zvedáků. Odpadní kufr je v této práci uveden jako koncepč-
ní řešení. V interiérové oblasti se jedná o systémy, jenž mi dovolují určitý prostor 
využít dvojúčelově. Jedná se o variabilní sedačkový systém, jenž se díky mecha-
nismu instalovaném v sedačce, jednoduše přemění na poschoďové postele. Fle-
xibilní toaleta vytvářející tři prvky v jednom. Toaletu, umyvadlo a sprchový kout. 
Výklopné umyvadlo, které lze v prostoru schovat a naopak. Zatímco v posledních 
dvou případech jsem vycházel z reálných produktů, u prvního jsem navrhl vlastní 
systém.   

8.2_ergonomický rozbor návrhu
 
Celkový interiér byl postaven na potřebách 4 lidí během cestování. Pohyb                
na malém prostoru a ve čtyrech lidech je komplikovaný a je potřeba počítat                
s kompromisním řešením. Výsledkem je interiér pro malé prostory řešený byto-
vými prvky, které jeden prostor využívají ke dvěma účelům. Důsledkem tohoto 
řešení je pohodlné využití malého interiéru ve všech fázích cestování. Přeprava, 
odpočinek, příprava pokrmů, hygiena atd. Součástí řešení je rozmístění oken jed-
nak z ergonomického, ale i z estetického hlediska. 

8.3_psychologický a sociální rozbor designérského návrhu
 
Už samotný způsob cestováni karavanem přináší lidem psychickou pohodu. Žád-
né omezení jízdními řády, kde postavit stan, kde se umýt a kam si zajít na záchod. 
Všechny tyhle problémy vyřeší právě karavan. Ovšem i samotný karavan, pokud 
není dobře navržen, může na člověka přinášet psychicky negativní vlivy. Jednak 
z malého prostoru nebo z nedostatečného vybavení. Negativní vliv může být po-
sílen například sdílením malého prostoru se skupinkou lidí. Jistým faktem je, že 
ji dost ovlivní typy lidí, se kterými tento prostor sdílíme a samozřejmě i doba, po 
kterou je naše psychická stránka zatěžována. Právě těmito všemi otázkami jsem 
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se zabýval při řešení interiéru a snažil se tak uživatelům karavanu nápomoci. Od-
povědí na problém mi bylo zónové dělení interiéru. Nabízí uživatelům společné 
i oddělené prostory. Vysunutím střešního modulu dochází ke zvětšení obytného 
prostoru, což přispěje k volnějšímu pohybu ve voze. Člověk si potřebuje najít 
své místo i v malém prostoru. Toto variantní řešení vytváří malou formu velkého 
bydlení.

8.4_estetický rozbor návrhu
 
Oproti současným obytným automobilům se toto řešení více zabývá aerodyna-
mickým vzhledem vozu. Základní linie vozu se promítá i do dekoračních prvků, 
které vytváří prodloužené lemování oken. Záměrně snížená přední maska dodává 
konceptu agresivnější vzhled symbolizující inovaci a nadčasovost karavanu. Na-
bývá tak silnějšího dojmu z malého karavanu. 

8.5_ekonomický rozbor návrhu  

Karavany a především obytné automobily již od svého počátku patřili do skupiny 
dražších vozů, které si mohl dovolit málokdo. Hlavním důvodem je, že se jedná 
buď o speciální vozy nebo speciálně upravené vozy. Můj návrh je čistě originální 
řešení a není žádnou upravenou verzí některého z dnešních automobilů. Ačkoliv 
by se jednalo o ekonomičtější variantu, nepřipadalo mi vzhledem k designovému 
návrhu ideální řešit tento projekt úpravou současných vozů. Z ekonomického 
hlediska hraje hlavní roli energetická soběstačnost karavanu. Jedná se především    
o střešní solární panel. Počáteční investice se sice navýší, za to lze ale počítat          
s její návratností.  

design karavanu_technický, psychologický,estetický, ekonomický a sociální rozbor
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9_závěr 

design karavanu_závěr

Vytvořit nový design karavanu pro mě z počátku znamenalo bojovat na dvou 
imaginárních frontách. Ty představovaly oblast koncepční a oblast interié-
rovou. Vytvořil jsem mnoho rozmanitých návrhů a dílčích konceptů včetně 
interiérů, na kterých jsem ověřoval praktičnost, funkci, reálnost a efekti-
vitu.  Každá koncepční změna si zpravidla žádala nově navržený interiér.                
S problémem volby správného koncepčního řešení jsem se potýkal prakticky 
až do samého závěru. Důkazem tomu byla volba finální varianty, kdy jsem              
z prakticky hotového návrhu (varianta B) přešel na návrh docela jiný. Proto 
jakákoliv jen sebemenší změna může interiér zcela narušit nebo může vést 
ke zcela novému konceptu vozu.
 
 Finální návrh se odvíjí od detailně navrženého interiéru s řadou va-
riantních řešení pro malé prostory. Dispoziční řešení interiéru se pomyslně 
dělí na 4 základní části. Kabina řidiče, obytná zóna, sociální zařízení a úložný 
prostor. Toto pomyslné dělení interiéru se úmyslně promítá do exteriérového 
řešení a vytváří členění karosérie, které je přímo využito pro tvarování oddě-
litelných segmentů (dveře, kufr, okna, střešní element). Vizuálně protažené 
lemování bočních oken u řidiče a lemování předního okna (na jeden straně 
končící nad maskou vozu a na straně druhé přechází v solární panel) posi-
luje celkový aerodynamický vzhled vozu. K narušení kompaktního vzhledu 
karoserie dochází vysunutím střešního elementu se solárním panelem, čímž 
se vytvoří plnohodnotný ložní prostor pro dvě osoby. Tomuto procesu napo-
máhá hydraulický mechanismus. 
 
 Významným prvkem karavanu je využití inteligentního solárního 
panelu umístěného na střeše,   Prostorové rozvržení interiéru je řešeno s 
ohledem na minimální psychickou zátěž při dlouhodobém pobytu čtyř lidí v 
malém prostoru. Sociální zařízení patří do základní výbavy interiéru. Zde je 
přínosem variabilní systém v podobě flexibilní toalety. Nabízí tři funkce pro 
jeden malý prostor. Vtipným oživujícím prvkem koncepčního řešení (po vzo-
ru nejmenovaného konceptu VW) je vysouvací odpadní kufr, který usnadní 
nepříjemnou manipulaci s odpadním sortimentem jak z vodovodního systé-
mu tak chemického záchodu. 
 
 Toto koncepční řešení karavanu vytváří příjemnou formu dynamické-
ho života, ke kterému cestování karavanem bezpochybně patří. 
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