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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá designem kočárku na elektrický pohon. Na základě designérské 

a technické analýzy je navržen alternativní městský dopravní prostředek, který umožňuje 

rodiči s dítětem nezávislý a rychlý pohyb po městě. Pro využití daného produktu je klíčové 

zavedení systému uspořádání ulic s vyhrazenými komunikacemi pro prostředky 

mikromobility. Koncept navrženého produktu využívá moderní technologie. Benefitem 

navrženého konceptu je možnost jízdy v městském prostředí i jako s klasickým elektrickým 

skútrem. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
elektrický kočárek, elektrický skútr, elektrokoloběžka, dětská autosedačka, mikromobilita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This master´s thesis deals with a design of an electric stroller. This alternative means 

of transport for a parent and a child was designed based on a design and technical analysis. 

This product allows independent and fast movement in the city. Using the product requires 

an introduction of a new arrangement of streets, with designated communications 

for micromobility. Modern technologies are used in the concept of the designed product. 

The advantage of the design concept is that the product can be used as a classic electric 

scooter. 

KEYWORDS 
electric stroller, electric scooter, child car seat, micromobility  



 

 

6 

 

 

  



 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 
KOLUCHOVÁ, Petra. Design kočárku na elektrický pohon. Brno, 2020. Dostupné také 

z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125153. Diplomová práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování. Vedoucí práce 

Ladislav Křenek. 

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125153


 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

PODĚKOVÁNÍ 
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce panu doc. akad. soch. Ladislavu 

Křenkovi, ArtD. za odborné vedení a cenné rady při zpracování tématu. Dále bych chtěla 

poděkovat doc. Ing. Peteru Olahovi, ArtD. za odborné konzultace. Také děkuji rodině a 

přátelům za podporu a trpělivost během celého studia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ AUTORA O PŮVODNOSTI PRÁCE 
Prohlašuji, že diplomovou práci jsem vypracovala samostatně, pod odborným vedením 
doc. akad. soch. Ladislava Křenka, ArtD. Současně prohlašuji, že všechny zdroje 
obrazových a textových informací, ze kterých jsem čerpala, jsou řádně citovány v seznamu 
použitých zdrojů. 

 

…………………………. 

Podpis autora 



 

 

10 

  



 

 

11 

OBSAH 

1 ÚVOD 14 

2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 15 

2.1 Designérská analýza 15 

2.1.1 Historický přehled 15 

2.1.2 Současný stav 16 

2.1.3 Příklady stávajících produktů 17 

2.2 Technická analýza 27 

2.2.1 Dětský kočárek 27 

2.2.2 Elektrická koloběžka 31 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 36 

3.1 Analýza problému 36 

3.2 Dotazník 38 

3.3 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z rešerše 41 

3.4 Cíle práce 42 

3.5 Cílová skupina 42 

3.6 Základní parametry a legislativní omezení 43 

3.7 Použité výrobní technologie, možný trh a cena 43 

4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 44 

4.1 Variantní studie I 44 

4.2 Variantní studie II 45 

4.3 Variantní studie III 46 

5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 47 

5.1 Kompoziční řešení 48 

5.2 Tvarové řešení jednotlivých prvků 49 

5.2.1 Řídítka 49 

5.2.2 Konzole 50 

5.2.3 Podvozek 51 

5.2.4 Tlačítka 52 

5.2.5 Úložný prostor 53 

5.2.6 Skládání 54 



 

 

12 

6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ  A ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 55 

6.1 Popis 55 

6.2 Rozměrové řešení 56 

6.2.1 Rozměry 56 

6.2.2 Těžiště 57 

6.3 Vnitřní mechanismy a komponenty 58 

6.3.1 Motor a brzda 58 

6.3.2 Baterie 59 

6.3.3 Osvětlení 60 

6.3.4 Řízení 60 

6.3.5 Kola 61 

6.4 Materiálové řešení 62 

6.5 Technologie 63 

6.6 Parametry produktu 63 

6.7 Ergonomie 64 

6.8 Bezpečnost a hygiena 68 

6.9 Udržitelnost 69 

7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 70 

7.1 Barevné řešení 70 

7.1.1 Barevné řešení I 70 

7.1.2 Barevné řešení II 71 

7.1.3 Barevné řešení III 71 

7.1.4 Barevné řešení IV 72 

7.2 Grafické řešení 73 

7.2.1 Displej 74 

7.2.2 Mobilní aplikace 75 

8 DISKUZE 76 

8.1 Psychologická funkce 76 

8.2 Sociální funkce 77 

8.3 Ekonomická funkce 78 

9 ZÁVĚR 79 

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 80 



 

 

13 

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN 86 

11.1 Použité zkratky 86 

12 SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ 87 

13 SEZNAM TABULEK 90 

14 SEZNAM PŘÍLOH 91 

NÁHLEDY POSTERŮ 92 

FOTOGRAFIE MODELU 96 

 

 



 

 

14 

1 ÚVOD 

Průmyslový design zaujímá důležité místo ve struktuře výrobních společností, které se 

soustředí ať už na výrobu velkých zemědělských strojů, tak na výrobu malých produktů do 

domácností. Kvůli stále rostoucí konkurenci je nutné dodávat na trh kvalitní design. 

Tím se výrazně zvýší jeho vnímaná hodnota. Dobrý design přináší inovativnost, originalitu, 

hodnotu, ale i emoce. Výrobním společnostem následně vzroste konkurenceschopnost, 

prestiž a přibydou noví zákazníci. 

V současné době se ve městech rozvíjí mikromobilita, která zahrnuje pohyb po městě 

malými dopravními prostředky jako je například elektrokolo, elektrokoloběžka, segway 

nebo elektrický skateboard. Již některé světové metropole zakazují vjezd do center měst 

vozidlům se spalovacím motorem a tento trend bude pravděpodobně eskalovat. Pohyb matky 

s kočárkem v takovémto městě je tedy zajímavé téma. V ideálním případě bude cestovaní ve 

městě rychlé, efektivní a bez stresu. 

Existují různé způsoby přepravy malých dětí. Jedny z prvních prostředků pro přepravu dětí, 

které mají kolečka, jsou k vidění na obrazech už v 17. století. Nyní jde o běžně používaný 

produkt a na trhu můžeme najít mnoho typů a značek různých cenových kategorií. Přesto je 

v portfoliu vyráběných kočárků málo těch, které využívají elektrickou energii. Ten může 

sloužit jako dopomoc ve špatném terénu nebo do kopce, k osvětlení nebo také může usnadnit 

matce pohyb po městě. Velký potenciál progresivních technologií a nových materiálů není 

dosud při vývoji a výrobě dostatečně využit. Nastávající matky mají při koupi kočárku jiné 

požadavky než později v reálném životě s dítětem. S tím také souvisí nevhodný výběr 

kočárku, který může vést k nesprávnému vývoji dítěte. Diplomová práce řeší nejenom 

vzhled, ale také vhodné konstrukční řešení a ergonomii malého dítěte a dospělého člověka. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Designérská analýza 

Stejně jako u naprosté většiny jiných produktů se design dětských kočárků od začátku jejich 

používání změnil a posunul vpřed. Zejména v posledních letech jde design rapidně kupředu, 

na rozdíl od doby minulého režimu, kdy byla možnost výběru vzhledu kočárku velmi 

omezená. Čím dál tím častěji nastávající rodiče hledají vizuálně atraktivní, pohodlný 

a funkční kočárek, který zároveň musí odpovídat jejich cenové představě. Elektrické skútry 

jsou trendem 21. století. Staly se populárními zejména díky umožnění nezávislého 

a rychlého pohybu ve městě. 

2.1.1 Historický přehled 

Protože dříve nebylo cestování časté, to stejné platí o přesunu s dětmi, nebyla velká potřeba 

vlastnit kočárek. Lidé také měli za to, že je pro dítě kvůli zdraví lepší zůstat doma, než začne 

samo chodit. Až na přelomu devatenáctého a dvacátého století se začalo věřit, že čerstvý 

vzduch malým dětem neškodí, ale prospívá a obliba kočárků razantně stoupla. [1] 

Po 1. světové válce se staly kočárky dostupnějším zbožím i pro chudší rodiny. Začal se klást 

větší důraz na hygienu a bezpečnost, kočárky měly větší kola, brzdy, hlubší korbičku 

a podvozek se začal snižovat, také se stával robustnějším. [2] 

Počátkem 30. let se začal objevovat proutěný typ kočárku, kterému se říkalo „kukaň“. 

Střecha byla také proutěná a nebylo možné ji shrnout, proto se posouvala za korbu kočárku. 

Tento typ se vyráběl až do roku 1965. Ve stejné době se zároveň vyráběl kočárek z prošívané 

koženky zvaný „osmipérák“. Onačení dostal podle důkladného odpružení pomocí 8 pružin 

a jeho střecha byla sklopná. Vyráběly ho firmy jako je Liberta nebo Hiko. [3] Upouští se od 

napodobování kočárů a výrobci se snaží najít inspiraci u automobilového průmyslu. Mezi 

prvky, které vykazují známky inspirace u automobilů, patří aerodynamický tvar, stahovací 

okénka, nárazníky, blatníky nebo disková kola. Místo drahé mosazi se začal používat 

chrom. [1, 4] 

Podvozek se v 60. letech kvůli přibývajícímu smogu začal opět zvedat. Zároveň se už 

maminky nemusely tolik sklánět ke svým dětem. [1] V roce 1965 Owen MacLaren navrhl 

golfový kočárek s lehkým hliníkovým rámem. Využil při tom své znalosti z oblasti letectví. 

Tento typ kočárku byl vhodný nejen k jednoduššímu cestování letadlem. [2] 
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obr. 2-1 Owen MacLaren a jeho golfový kočárek [5] 

V sedmdesátých letech 20. století se opět vrací trend větších kol, jsou řemínkově odpružené 

a jsou k dostání ve velmi pestrých barvách. Přeprava autem i hromadnou dopravou je 

usnadněna díky užší korbě, která byla oddělitelná od podvozku. Vznikají 

tzv. dvojkombinace, kde se na rám dá usadit jak korbička, tak sporťák. Později se stávají 

velmi oblíbené i trojkombinace, kde je možné na rám usadit i autosedačku. [1] 

2.1.2 Současný stav 

V současnosti jsou kočárky velmi vyspělé. Na trhu existuje řada různých typů, od klasického 

hlubokého kočárku, přes sportovní a golfový kočárek až po víceúčelový. Velký důraz se 

klade na bezpečnost, hygienu a ergonomii. Zároveň se bere ohled na kvalitu použitých 

materiálů a na snižování hmotnosti. Mezi benefity patří přidané funkce a atraktivní design. 

Nejmodernější kočárky jsou vybaveny baterií a elektromotory, které usnadňují chůzi do 

kopce, z kopce a v náročném terénu. Zároveň je elektřina využita ke zvýšení bezpečnosti 

a pohodlí. 
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2.1.3 Příklady stávajících produktů 

Při zpracování této diplomové práce bylo nutné analyzovat trh jak dětských kočárků, tak 

elektrických skútrů. Prvních sedm příkladů jsou moderní dětské kočárky. Další produkty 

jsou elektrické skútry včetně futuristických designů. Porovnání důležitých parametrů je 

uvedeno v tab. 1. 

Bugaboo Cameleon 3 plus 

Kočárek Bugaboo Cameleon 3 plus je poslední verze kočárku, který je součástí rodin už od 

roku 2005. Je to všestranný kočárek, hodící se nejen do města, ale i do lesa nebo na pláž. Po 

konstrukční stránce je kočárek dobře zvládnutý, ale vzhled je roztříštěný kvůli příliš 

viditelným funkčním prvkům. Také poměr mezi předními a zadními koly je nevyvážený. 

Může být použit hned od narození dítěte díky třem různým nástavbám, korbičce, 

autosedačce a sportovnímu sedáku (tzv. trojkombinace). Pomocí adaptérů je možné přidělat 

k rámu autosedačku. Sportovní sedák je otočný, takže dítě může nejen objevovat svět a jet 

otočené po směru jízdy, ale může také sedět čelem ke své matce. Zároveň je sedák 

sklopitelný až do uplného leže. Řídítka můžou být nastaveny do ideální polohy. Přední 

odpružená otočná kola umožňují snadné a plynulé otáčení i jednou rukou. Snadnou změnou 

polohy velkých kol, posunutím dopředu k malým, dosáhneme jednoduší jízdy sněhem nebo 

pískem. Hmotnost činí 9,6 kg, takže je dostatečně lehký na přenos a snadno se složí. Jeho 

délka ve složeném stavu je 90 cm a šířka 50 cm. Vnitřní rozměry korbičky jsou 77 cm na 

délku a 34 cm na šířku. Délka rozloženého kočárku se sportovním sedákem je 91,5 – 104 cm, 

šířka je 60 cm a výška je 97 – 113 cm. Košík o objemu 22 l má nosnost 4 kg. Kočárek je 

navržený tak, aby unesl dítě se 17 kg. Mezi použité textilní materiály patří polyester 

a polyamid a konstrukce je hliníková. [6, 7] 

 

 

obr. 2-2 Bugaboo Cameleon 3 plus [6] 
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CYBEX e-PRIAM 

Kočárek e-PRIAM je prvním elektrickým od značky CYBEX, která se řadí mezi nejdražší 

značky v tomto odvětví. Vzhled působí díky použitým barvám a materiálům elegantně, 

bohužel podvozek je ve srovnání s nástavbou příliš subtilní. 

Podvozek je všestranný a umožňuje použití čtyř různých nástaveb, LUX Carry Cot, LITE 

Cot, sportovní sedačku nebo autosedačky CYBEX. LUX Carry Cot je velká korbička, která 

má dvě okna, jedno střešní a druhé panoramatické. Obě lze samostatně otevírat. LITE Cot 

je lehká a přenosná korbička, s interiérem ze 100% bavlny, určená až do cca 4 let dítěte. 

Nástavby je možné složit s podvozkem. Sportovní nástavbu je možné otočit po i proti směru 

jízdy a složit až do úplného lehu. Podvozek je hliníkový s plastovými částmi. Rozložený 

kočárek se sportovním sedákem má rozměry (84 x 60 x 108) cm. Složený kočárek 

bez sportovní nástavby má délku 95 cm, šířku 60 cm a výšku 30 cm. Při složení a oddělání 

koleček jsou rozměry (80 x 51 x 21) cm. Díky elektrickému pohonu usnadňuje pohyb do 

kopce nebo z kopce a po nepříznivém terénu, jako je písek, dlažební kostky, sníh nebo štěrk. 

V rukojeti jsou umístěné senzory zaznamenávající tlak vyvíjený během jízdy. Na základě 

zaznamenaných údajů uzpůsobí dopomoc. Elektronické funkce jsou schopny pomáhat až do 

25% stoupání (14°). I přes elektrické vybavení kočárku zde není zabudované osvětlení. 

Pokud není zapnuté napájení, může být kočárek použit bez elektronické asistence. Napájení 

kočárku e-PRIAM je zajištěno lithium-iontovou baterií, která má dojezd 8-45 km, ten závisí 

na okolních podmínkách a na zátěži. Dobití trvá cca 6 hodin. Stav baterie lze sledovat 

pomocí LED indikátorů. Dva tiché elektromotory se schovávají za zadními koly. Celková 

hmotnost e-PRIAMu se liší s ohledem na použitou nástavbu, podvozek má 10,7 kg, 

se sportovním sedákem 15,3 kg. [8–11] 

 

obr. 2-3 CYBEX e-PRIAM s elektrickou dopomocí [8] 
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Emmaljunga NXT90e 

Elektrický kočárek NXT90e by měl být uveden na trh v roce 2020. Je vybaven dvěma 

elektrickými motory vyvinutými společností Bosch, které usnadňují tlačení do svahů, pohyb 

s kočárkem při velkém zatížení nebo na špatném povrchu a také přibržďuje z kopce. 

Z uživatelských testů bylo zjištěno, že kočárek s elektrickou dopomocí zlepšuje držení těla 

a ulevuje zádům. Po vizuální stránce působí kočárek klasicky a vytváří dojem bezpečí. 

NXT90e je navržen až pro dvě děti, s hmotností 2 x 22 kg, při použití Go Double Adapter. 

Kočárek je otestován i v aerodynamickém tunelu při rychlosti větru 60 km/hod. Rozměry 

složeného kočárku jsou (84 x 48 x 18) cm. Délka rozloženého je 115 cm, šířka je 58 cm 

a výška je libovolně nastavitelná. Kočárek je pomocí aplikace propojen s telefonem. 

Pro zvýšenou bezpečnost je zde automatická brzda. Systém automaticky zabrzdí poté, 

co pustíte rukojeť a kočárek jede dál. Zároveň má kočárek alarm, který lze aktivovat, 

aby zabránil krádeži. Systém je možno pohodlně ovládat skrze aplikaci v telefonu, která je 

s kočárkem propojena přes Bluetooth. Přes aplikaci také může být kontrolován stav baterie 

nebo může být nastavena síla dopomoci. V kolech je integrované LED osvícení a v případě 

potřeby může být nabíjen telefon přes USB kabel. Tiché inteligentní motory jsou vybaveny 

senzory, které detekují typ povrchu. Lithium-iontová 18V baterie je od společnosti Bosch, 

a to znamená, že je totožná s ostatními bateriemi od této firmy a může být využita jedna 

nabíječka pro kočárek i vrtačku. Dojezd závisí na okolních podmínkách, ale je to cca 15 km. 

Doba nabití baterie do plné kapacity je zhruba 2,5 hodiny. Bez baterie může být kočárek 

použit klasicky. [12–15] 

 

obr. 2-4 Emmaljunga NXT90e [13, 14] 
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Foppapedretti MYO-TRONIC  

Značka Foppapedretti pochází z Itálie a zaměřuje se na výrobu nejen dětského nábytku, 

ale i na výrobu sušáků na prádlo a žehlicích prken. Pokud jde o MYO-TRONIC, jedná se 

o první elektricky poháněný kočárek na trhu. Získal cenu RED DOT DESIGN AWARD 

2011. Podvozek kočárku je vizuálně velmi složitý a madlo při použití sportovního sedáku 

nebo autosedačky působí odtrženě od celkového tvaru. 

Kočárek je vhodný od narození a je možno na rám umístit jak korbičku, tak sportovní sedák 

nebo autosedačku. Sedadlo je otočné o 360°. MYO-TRONIC je napájen z 24V odnímatelné 

lithium-iontové baterie. Dva elektromotory jsou umístěny na zadní nápravě. Na madle je 

umístěný otočný ovladač rychlosti, indikátory stavu baterie a tlačítka sloužící k zapnutí 

motoru. Kočárek by měl být schopný zdolat i kopec s 20% stoupáním (11°). Výdrž baterie 

je cca 4 hodiny, ale závisí to na okolních podmínkách. Přední kola je možné zaaretovat. 

Brzda se ovládá pedálem pravou nohou. Nevýhodou u tohoto kočárku je nedostatečná 

velikost koše. Madlo je výškově nastavitelné pouze ve dvou polohách: 95 cm a 105 cm. 

Podvozek s koly, motorem a baterií váží dohromady 11 kg a se sedadlem je hmotnost 16 kg. 

Nosnost kočárku je 15 kg. Rozměry rozloženého kočárku jsou (105,5 x 107 x 58,5) cm a 

složený kočárek má (37,5 x 80 x 58,5) cm. [16–18] 

 

obr. 2-5 Foppapedretti MYO-TRONIC [17] 
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4moms Origami 

Dětský kočárek Origami od amerického výrobce je průkopníkem mezi elektrickými kočárky, 

bohužel jednotlivé části podvozku působí nejednotně. Místo, ve kterém se tyto části sbíhají, 

je nevhodně tvarováno. 

V Origami 4moms lze dítě vozit v korbičce a sportovním sedáku od 6 měsíce do 15 kg. 

Existuje také možnost nacvaknout na adaptéry autosedačku. Sportovní sedačka je vybavena 

5 bodovým bezpečnostním pásem, který lze individuálně upravit. Sklon opěradla je 

nastavitelný od 40° do 72°. Jedná se o první kočárek na světě, který má elektrický skládací 

mechanismus. Kočárek se rozloží nebo složí pouhým otočením a stisknutím tlačítka. Baterie 

může být nabita kabelem ze sítě, je také možné generovat energii v zadních kolech. 

Na řídítkách kočárku je umístěn LCD displej, kde můžete sledovat například stav nabití, 

teplotu, počet kroků, vzdálenost nebo tachometr. Kvůli zvýšení bezpečnosti jsou v podvozku 

umístěny světla osvětlující nejen chodník, ale i kočárek. Také je možné dobít si po cestě 

telefon. Všechna kola jsou odpružená. Kočárek v rozloženém stavu má rozměry 

(104 x 71 x 99) cm a rozměry ve stavu složeném jsou (97 x 71 x 53) cm. Hmotnost kočárku 

4moms Origami je 15,4 kg. [19, 20] 

 

obr. 2-6 4moms Origami [20] 
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X-lander X-Cite 

X-lander je značka působící už více než 10 let na trhu a třikrát získala ocenění Česká Máma 

pro nejoblíbenější značku kočárů v ČR. Jedná se o extrémně lehký a malý model městského 

kombinovaného kočárku s hliníkovým rámem. Kola působí laciným dojmem, ale celkový 

vzhled je elegantní a minimalistický. 

Na podvozek X-Cite je možné umístit korbičku, autosedačku i sportovní sedák. EVA kola 

jsou velmi odolná proti propíchnutí a jsou pokryta speciální pryží, která eliminuje vibrace 

a tlumí nárazy. Jako jeden z prvních na polském trhu měl v opěrce nohou nainstalovaný 

panel s LED osvětlením pro zajištění vyšší bezpečnosti i po setmění. Viditelnost kočárku se 

zvyšuje až na 50 m a blikající světla jsou vidět z mnohem větší vzdálenosti než tradiční 

reflexní prvky. Osvětlení se snadno udržuje a jsou potřeba tři R44 baterie. Velká stříška 

pokryje téměř celé sedadlo a ochrání tak například před sluncem, deštěm nebo větrem.  

Zároveň je ve stříšce odvětrávací panel, který pomůže v horkých dnech. Sportovní sedák je 

oboustranný a je složitelný i s rámem. Rukojeť je výškově nastavitelná a úpravu výšky lze 

provést jen jednou rukou. X-Cite má velký nastavitelný nákupní košík, který lze v případě 

potřeby zvětšit. Hmotnost kočárku je 10,8 kg, hmotnost pouze rámu je 6,7 kg. Maximální 

hmotnost dítěte může být 15 kg. Délka rozloženého kočárku je 78-88 cm, šířka 59 cm 

a výška 94-104 cm. Složený kočárek má délku 86 cm, šířku 59 cm a výšku 32,5 cm. [21, 22] 

 

obr. 2-7 X-lander X-Cite [22] 
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Thule Urban Glide 2 

Jedná se o kočárek od švédské značky Thule založené v roce 1942. Urban Glide 2 je 

tříkolový terénní kočárek s lehkou konstrukcí, který je vhodný i do města. Vzhled tohoto 

kočárku se odvíjí od funkce, je minimalistický a funkční prvky jsou výrazně odlišeny barvou. 

Kočárek je možné použít už od narození dítěte při použití korbičky Thule Bassinet, nebo při 

přidání adaptérů a autosedačky. Sportovní sedátko je polohovatelné, má pětibodový pás 

bezpečnostní a je možné ho sklopit pouze jednou rukou. Stříška je také polohovatelná a má 

integrovaná větrací okénka na bocích. Je snadno ovladatelný díky otočnému přednímu kolu, 

to lze v případe potřeby zaaretovat. Pro pohodlnou jízdu jsou zadní kola velká 16”. Ráfky 

kol a lemování stříšky je reflexní ke zlepšení viditelnosti. Složit kočárek je možné i jednou 

rukou. Ve výškově nastavitelné rukojeti je zabudovaná ruční brzda pro přibržďování 

v kopcích. Celý kočárek je dobře odpružen nejen kvůli pohodlí dítěte, ale i kvůli vyššímu 

komfortu matky. Nosnost kočárku Thule Urban Glide 2 je 34 kg a jeho hmotnost činí 

11,4 kg. Rozměry složeného kočárku jsou (87 x 69 x 34) cm, rozměry rozloženého jsou 

(105 x 69 x 102) cm. [23] 

 

obr. 2-8 Thule Urban Glide 2 [23] 

Kočárek Hmotnost 
[kg] 

Nosnost 
[kg]  

Rozměry 
rozložený 
[cm] 

Rozměry 
složený [cm] 

El. 
dopomoc 

Dojezd 
[km] 

Bugaboo Cameleon  
3 plus 9,6 17 104 x 60 x 117 90 x 50 x ? Ne X 

CYBEX e-PRIAM 15,3 25 84 x 60 x 108 80 x 51 x 21 Ano 8-45 

Emmaljunga NXT90e 13,8 22 115 x 58 x ? 84 x 48 x 18 Ano 15 

Foppapedretti 
MYO-TRONIC 16 15 106 x 107 x 59 37 x 80 x 59 Ano ? 

4moms Origami 15,5 15 104 x 71 x 99 97 x 71 x 53 Ne X 

X-lander X-Cite 10,8 15 85 x 59 x 104 86 x 59 x 33 Ne X 

Thule Urban Glide 2 11,4 34 105 x 69 x 102 87 x 69 x 34 Ne X 

tab. 1 Parametry kočárků 
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Xiaomi Mi Electric Scooter Pro Black 

Skládací městská elektrokoloběžka získala cenu za nejlepší design Red Dot Best Design 

Award 2017. Jedná se o inovovaný elektrický skútr. Design je velmi minimalistický 

a geometrický. Černé barevné provedení doplněné o červené detaily je elegantní a zároveň 

univerzální. 

Jízdu je možné si užívat ve třech režimech (úsporný, standartní, sportovní). Všechny funkce 

a stav koloběžky může uživatel snadno pozorovat na displeji, který je umístěn na řídítkách.  

Důležitým aspektem je možnost propojení tohoto elektrického dopravního prostředku 

s aplikací v chytrém telefonu. Dojezd je až 45 km na jedno nabití, baterie má kapacitu 

474 Wh a za jízdy může být spuštěna rekuperace energie. Doba nabíjení je 8-9 hodin. Výkon 

motoru je 300 W a maximální úhel stoupání je 12°. Díky přednímu a zadnímu světlu je 

umožněna i jízda za horších světelných podmínek. Na blatníku je umístěné také zadní 

brzdové světlo. Brzdy jsou diskové s E-ABS protiblokovacím brzdovým systémem. 

Elektrokoloběžka může být snadno přepravována v kufru auta, složení je provedeno jedním 

kliknutím a jedním přidržením tlačítka. Skútr má hmotnost 14,2 kg a je vyroben ze slitiny 

hliníku. Nosnost je 100 kg. Délka rozložené koloběžky činí 113 cm a výška je 118 cm. 

Rozměry po složení jsou (113 x 49 x 43) cm. [24, 25] 

 

obr. 2-9 Xiaomi Mi Electric Scooter Pro Black [24] 

CityPorter 

Městský elektrický skútr navrhnul německý průmyslový designer Christian Polonyi. 

Koncept elektrického skútru má za účel nás osvobodit od městské hromadné dopravy a 

dopravní zácpy. Toto osobní vozidlo umožňuje nezávisle cestovat skrz město. Skútr je 

dodáván s odnímatelným kufrem, což umožňuje uživateli uschovat všechny potřebné věci 

na cestu do práce nebo na obchodní jednání a cestou zpět ještě nakoupit.  Je možné vyměnit 

menší kufr za větší. Při použití současných technologií bylo vyvinuto lehké vozítko 

s kapacitou baterie, která nabízí velkou dojezdovou vzdálenost. 
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CityPorter může nabíjet telefon během jízdy, při upevnění telefonu na řídítka může být 

zároveň zapnutá GPS navigace. Díky skládání je skútr přenosný a muže i do letadla. 36V 

baterie elektrického skútru má kapacitu 8,2 Ah. Kroutící moment motoru je 60 Nm. 

Hmotnost rámu je 18 kg a hmotnost kufru činí 2 kg. CityPorter je schopný vyvinout rychlost 

30 km/h a maximální dojezdová vzdálenost je 80 km. [26] 

 

obr. 2-10 CityPorter [26] 

ILY-A 

ILY-A je futuristické mobilní zařízení vyvinuté japonskou společností Aisin 

a technologickým institutem Chiba Institute, které se transformuje tak, aby vyhovovalo 

mobilním potřebám uživatelů. Díky inteligentní bezpečnostní technologii, aplikované 

z oblasti robotiky, bude sloužit jako vozítko pro všechny věkové kategorie, od mládeže až 

po seniory. Je to tříkolové kompaktní elektrické vozítko pro jednu osobu, které je schopné 

se přetransformovat do čtyř konfigurací. Konstrukce je o velikosti dětského kočárku. ILY- A 

má mnoho chytrých asistentů, kteří v krizových situacích zasahují. [27] 

 

obr. 2-11 ILY-A Eletric Personal Vehicle [27] 
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PAL 

PAL je prototyp, který představuje inteligentní, modulární systém osobní dopravy v blízké 

budoucnosti. Tento prototyp zahrnuje výuku umělé inteligence a nabízí flexibilní a pohodlné 

cestování. PAL byl navržen jako koncept pro čínskou společnost NIO, která vyrábí 

elektrická vozidla. K přední části můžou být připevněny různé nástavby, například batoh 

nebo košík. PAL používá strojové učení k tomu, aby si časem zvykl na uživatelské trasy 

a nakonec se stal autonomním. [28] 

 

obr. 2-12 PAL [28] 
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2.2 Technická analýza 

2.2.1 Dětský kočárek 

Dětský kočárek je běžný prostředek využívaný k přepravě malých dětí od narození přibližně 

do 4 let. To je období, kdy děti ještě neumí chodit, nebo je pro ně přesun náročný. Existuje 

mnoho typů kočárků, odlišných značek v různých cenových kategoriích. Tento dopravní 

prostředek má nejčastěji rám z trubkové konstrukce, tři nebo čtyři kola a korbičku nebo 

sedák pro dítě. 

Typy dětských kočárků 

Jak už bylo zmíněno, existuje více typů kočárků. Liší se podle věku dítěte a podle jeho 

ergonomických potřeb. Děleny mohou být podle typu konstrukce, nebo typu nástavby. Také 

je můžeme dělit na městské nebo terénní. Některé jsou určeny výhradně pro sport. 

 

obr. 2-13 Typy dětských kočárků lišících se konstrukcí [29] 

Novorozené děti by měly být transportovány v odpruženém hlubokém kočárku s korbičkou, 

která má vodorovné dno. To je důležité pro správný vývoj páteře. V takovémto kočárku 

vydrží dítě zhruba do 6 až 8 měsíců. Potom je možné ho přepravovat ve sportovním kočárku, 

který je vhodný až do cca 4 let. Některé sportovní sedáky mají možnost sklopit zádovou část 

až do vodorovné polohy a opěrka na nohy bývá taky polohovatelná. To zajišťuje lepší 

komfort i vyšší bezpečnost. Možností výměny korbičky za sportovní sedák vzniká takzvaná 

dvojkombinace, a v případě, že lze na konstrukci umístit i autosedačku, jde 

o tzv. trojkombinaci. Tyto kombinované kočárky se využijí už od narození dítěte a výměnou 

nástaveb s ním dále rostou. Výhodou těchto kočárků je, že korbička i autosedačka lze 

odepnout z konstrukce kočárku, nemusíte tak dítě budit při manipulaci. [29] 

Kočárky se také liší počtem kol, je možné si vybrat čtyřkolový nebo tříkolový. Každému 

uživateli vyhovuje něco jiného. Čtyřkolové převládají jak na trhu a bývají stabilnější než ty 

se třemi koly. Stabilita u tříkolového kočárku je o něco nižší, pokud jedete se sportovní 

nástavbou čelem k sobě. Právě proto to ani většina tříkolových kočárků neumožňuje. Na 

druhou stranu jejich ovladatelnost a jízdní vlastnosti jsou mnohem lepší. Díky velkým kolům 

projedou mnohem lépe v náročném terénu než kočárky čtyřkolové. [30, 31] 
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obr. 2-14 Čtyřkolový a tříkolový kočárek od Thule [32] 

Kola 

Kola jsou základem kočárku. Velmi záleží na tom, do jakého terénu je kočárek určen. 

Plastová kola jsou dostačující na chodníky a asfalt, ale do přírody jsou lepší kola nafukovací 

a s větším průměrem. U nafukovacích kol je malou nevýhodou možnost píchnutí. Otočná 

přední kola jsou vhodná pro snazší manipulaci, často zde bývá možnost je zaaretovat. To lze 

využít při rychlejším pohybu s kočárkem, například při běhu. Kola mohou být snímatelná 

a složený kočárek pak zabere méně místa doma i v autě. Je vhodné kola promazávat 

silikonovými nebo teflonovými mazivy. Odpružený kočárek zajišťuje komfortní jízdu 

na nerovném terénu. Klasické hluboké kočárky jsou mnohem více odpruženy než kočárky 

kombinované a sportovní, takže i houpání s klasickým kočárkem bude jednodušší. [29] 

 

obr. 2-15 Inovační prvky od společnosti Bebetto (Shock Absorption System, DMS System, Flexy Wheels, 

Pneumatic Tires) [33] 
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Brzdy 

Kočárek lze zabrzdit dvěma způsoby, nožní brzdou a ruční brzdou. U kočárku s elektrickou 

dopomocí lze přibržďovat elektromotorem. U nožní brzdy existují dva typy ovládání, podle 

typu zavěšení koleček na ose. Pokud je každé zadní kolo uloženo na své ose, budou brzdy 

dvě. V případě, že jsou kola na společné ose, je brzda pouze jedna, umístěná uprostřed osy. 

Obě zmíněné varianty fungují stejně. Brzdový mechanismus pracuje na principu západky 

a plastového pastorku. Pastorek se otáčí s kolem na stejné ose, pokud se nohou sešlápne 

brzdový pedál, západka zapadne a kočárek se zabrzdí. Při vrácení pedálu do původní polohy 

je kočárek zase odbržděn. Existuje více patentů nožní brzdy na tento způsob. [34] 

 

obr. 2-16 Schéma brzdového mechanismu patentu BRAKE SYSTEM FOR A STROLLER [34] 

U sportovnějších kočárků najdeme i ruční brzdu umístěnou na madle. Takovéto brždění je 

velmi podobné tomu, které je na jízdních kolech. Brzdy mohou být bubnové, kotoučové nebo 

ráfkové. 

Některé kočárky mají na madle přidělaný popruh ve tvaru oka, kterým se protáhne ruka. 

Při jízdě z kopce se tak uživatel nemusí bát nechtěného puštění a ujetí kočárku. 

 

obr. 2-17 Popruh zabraňující nechtěnému ujetí kočárku z kopce [35] 
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Podvozek 

Podvozek kočárku bývá nejčastěji vyráběn z hliníkových profilů, kvůli snaze o co nejnižší 

hmotnost. Různé části podvozku jsou spojeny plastovými součástmi. Skládání kočárku je 

velice zásadní, hlavně při používání auta pro transport s kočárkem. Zároveň dobře složitelný 

kočárek zabere méně místa i v domácnosti. Mnoho kočárků v dnešní době lze složit pouze 

jednou rukou. V některých případech je možné složit podvozek i se sportovním sedákem. 

Podle typu konstrukce existuje několik možných postupů skládání kočárku. Běžná hmotnost 

kočárku je cca 10-13 kg. Kočárky s elektrickou dopomocí jsou o něco těžší, kvůli baterii 

a motorům. Nárůst hmotnosti je okolo 5 kg. Nosnost kočárku je také důležitá, hlavně 

u kombinovaných, protože jsou využívány po delší dobu věku dítěte. Nosnost podvozku 

bývá cca 15 kg, některé kočárky ji mají několikrát vyšší. [29] 

 

obr. 2-18 Skládání kočárku CYBEX PRIAM se sportovním sedákem [36] 

Vybavení 

Kočárky se můžou lišit vybavením a variabilitou. Otočná sedačka nebo otočná rukojeť 

umožní dítěti sedět čelem k vám, popřípadě ve směru jízdy. Vizuální kontakt s rodičem 

a ochrana vůči nepříznivému počasí jsou výhody u jízdy proti směru. Naopak, po směru 

jízdy, zase sedávají děti, které rády objevují svět okolo sebe. Teplý návlek, nazývaný 

nánožník, se připíná na kočárek a chrání dítě před chladem. Lze jej využít jak v korbičce, 

tak ve sportovní sedačce, nebo úplně nahradit tzv. fusakem. Různě vysocí rodiče určitě ocení 

možnost výškového nastavení madla. Na madle může být uchycená taška na kočárek a další 

úložný prostor je zde v podobě košíku ve spodní části kočárku. U modelů se potom liší 

nosnost tohoto košíku. Mezi dalšími produkty ve vybavení je pláštěnka, moskytiéra, tácky 

nebo držáky na pití. Nejmodernější kočárky jsou vybaveny elektrickými prvky, jako jsou 

například světla, nabíjení telefonu, informační displej a elektrická dopomoc. [29] 
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2.2.2 Elektrická koloběžka 

Elektrické koloběžky jsou poměrně jednoduchým dopravním prostředkem, i přes to musí 

být věnována velká pozornost technickému řešení. Důležitým bodem návrhu je počet kol, 

mechanizmus skládání, umístění motoru a baterie. V současné době se můžeme na trhu a ve 

městech potkat s koloběžkami na elektrický pohon, které mají pouze 2 kola, a jsou tím 

pádem jednostopé. To ale nevylučuje skutečnost, že existuje i mnoho takových, které mají 

3 kola, ty vyžadují většinou složitější technické řešení. 

 

obr. 2-19 Různé typy elektrických koloběžek podle počtu kol [37–39] 

Elektrický pohon 

Elektrický pohon má své výhody, do kterých můžeme zařadit rychlé a pohotové nasazení, 

snadné ovládání, možnost krátkodobého přetížení, dobrá účinnost, nízká hmotnost a lze ho 

snadno udržovat. Zároveň má vysokou účinnost, přes 90 %. Samozřejmě má elektrický 

pohon jisté nevýhody. Je závislý na přívodu elektrické energie nebo má vysoké jmenovité 

otáčky. [40] 

Důležitými hledisky při návrhu motoru je ekonomická a technická stránka. Po stránce 

ekonomické jsou zohledněny pořizovací a provozní náklady a produktivita systému. 

Po stránce technické zohledňujeme energetiku, čili druh, charakter, velikost zatížení a výkon 

zdroje. Poté taky funkčnost, což znamená řiditelnost, spouštění, reverzaci a brždění. Je nutné 

také zohlednit pracovní prostředí, teplotu okolí, prašnost, vlhkost a hlučnost. Teplota motoru 

nesmí překračovat mezní dovolenou hodnotu danou tepelnou třídou izolace vinutí. 

Na oteplování motoru může mít vliv druh a provedení motoru nebo způsob chlazení. [40] 

V dnešní době najdeme u elektrických koloběžek převážně motory umístěné v náboji kola, 

takzvané bezkartáčové hub motory (BLDC). BLDC motory vynikají delší životností a také 

mají vyšší spolehlivost. Mohou dosahovat velkých výkonů při minimálních rozměrech díky 

nízkému momentu setrvačnosti. [41] Mezi hlavní části brushless motoru patří kovový plášť, 

hřídel, ložiskové štíty a kuličkové ložisko. Motor tvoří magnety rotoru a měděné vinutí 

statoru. [42] 
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obr. 2-20 Rozložení brushless motoru [43] 

Baterie 

Existují dvě základní varianty baterií vhodných jako zdroj energie do malých elektrických 

prostředků. První variantou je olověný trakční akumulátor, druhou variantou je lithiový 

akumulátor. Výhodou olověné baterie je nízká pořizovací cena a jednoduchá údržba. 

Lithiová baterie vyniká svojí nízkou hmotností a má větší dojezd, výkon, maximální rychlost 

a kratší dobu nabíjení. [44]  

Li-Ion baterie je druh baterie, které lze opakovaně nabít a je běžně používaná ve 

spotřebitelské elektrotechnice. Hodí se pro přenosná zařízení a to díky vysoké hustotě 

energie vzhledem k objemu. V dnešní době je to pro tyto účely nejrozšířenější typ. První 

prodejní verzi vyrobila firma Sony v roce 1991. Uvnitř prodávaných baterií je čip, který 

kontroluje nabíjení a stav baterie. Výhodou Li-Ion baterie je, že může být vyrobena 

v jakémkoliv tvaru, nevykazuje významné známky samovybíjení, nemá paměťový efekt 

a životnost je 500 – 2000 nabíjecích cyklů. Nevýhodami může být, že baterie stárne a ztrácí 

maximální kapacitu, hrozí zde nebezpečí výbuchu nebo vznícení a je náchylná na úplné 

vybití. Baterii je doporučené používat v rozmezí teplot -30 až 60 °C. [45] 

Důležitým pojmem u baterií je kapacita. Ta nám udává množství elektrického náboje, které 

je schopná pojmout. Jednotkou je ampérhodina. Například baterie s kapacitou 10 Ah 

je schopná dodávat proud o velikosti 2 A po dobu pěti hodin. [44] 

Baterie bývá u elektrokoloběžek nejčastěji umístěna v platformě, na které uživatel stojí. 

U některých typů jsou baterie schované v řídítkách. U většiny dostupných produktů není 

možné baterii odejmout a tak je nutné dostat celé vozidlo k blízkosti elektrické sítě. 



 

 

33 

Stupeň krytí 

Stupeň krytí udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a odolnosti 

proti vniknutí vody. Označuje se zkratkou IP, což je odvozené od anglického názvu Ingress 

Protection. Stupeň krytí se udává pomocí dvoumístného kódu za zkratkou IP. První číslice 

za touto zkratkou udává ochranu před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích předmětů. 

Druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody. Kód IP může být doplněn až 

dvěma doplňkovými písmeny. [46] 

Stupeň Nebezpečným dotykem Vniknutím cizích předmětů 

IP 0x Bez ochrany Bez ochrany 

IP 1x Dlaní (>5x5 cm) Velkých 

IP 2x Prstem (>12,5x12,5 mm) Malých 

IP 3x Nástrojem (>2,5 mm)  Drobných 

IP 4x Nástrojem, drátem (>1 mm) Velmi drobných 

IP 5x Jakoukoliv pomůckou Prachu částečně 

IP 6x Jakoukoliv pomůckou Prachu úplně 

tab. 2 Stupeň krytí IP dotykem a vniknutím cizích předmětů [46] 

Stupeň Vniknutím vody 

IP x0 Bez ochrany 

IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze 
a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut. 

IP x2 
Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, 
nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu. 

IP x3 
Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za 
minutu a při tlaku 80–100 kN/m2 po dobu nejméně 5 minut. 

IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech. 

IP x5 
Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za 
minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. 

IP x6 
Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 
100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. 

IP x7 Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr. 

IP x8 
Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za 
podmínek, které určí výrobce zařízení. 

IP x9 Chráněno proti tryskající vysokotlaké teplé vodě. 

tab. 3 Stupeň krytí IP proti vniknutí vody [46] 
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Ergonomie dítěte 

Velmi důležité je přizpůsobit návrh kočárku potřebám dítěte, které se velmi rychle vyvíjí. 

V hluboké korbičce se dítě vozí do cca 6 měsíců a ve sportovním sedáku jezdí až do 4 let. 

V autosedačce zvané „vajíčko“ je dítě přepravováno do té doby, než přesáhne dovolenou 

hmotnost nebo délku udávanou výrobcem autosedačky. 

Věk Délka [cm] Hmotnost [kg] 

0-1 měsíc Do 50 3,2 – 4,3 

1-2 měsíce 51 – 56 4 – 5,2 

2-3 měsíce 57 – 62 4,7 – 6 

3-6 měsíců 63 – 68 5,4 – 7,8 

6-9 měsíců 69 – 74 7,2 – 9,2 

9-12 měsíců 75 – 80 8,6 – 10,2 

12-18 měsíců 81 – 86 9,5 – 11,5 

1,5-2 roky 87 – 92 10,8 – 12,6 

2-3 roky 93 – 98 11,9 - 15 

tab. 4 Průměrná délka a váha dítěte  [47] 

Ergonomie dospělého člověka 

Při návrhu kočárku je také podstatné zaměřit se na ergonomii dospělého člověka. Výška 

osoby, která poveze kočárek, se může velmi lišit, hlavně pokud se u kočárku bude střídat 

žena i muž. Kvůli těmto výškovým rozdílům bývá rukojeť výškově nastavitelná, v některých 

případech i naklápěcí. Průměrná výška v ČR u ženy je 1680 mm a u muže 1800 mm. Výška 

loktů je v průměru 1000 mm u žen a 1100 mm u muže. 
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obr. 2-21 Míry dospělé ženy [48] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1  Analýza problému 

V současnosti se stává trendem zakazovat vjezd autům do center měst. Řada velkých měst 

se připojila k hnutí „bez aut“, jehož cílem je snížit znečištění ovzduší a zvýšit bezpečnost 

obyvatel. Zároveň Oxfordská studie zjistila, že každý rok předčasně zemře přibližně 10 000 

lidí za rok v Evropě kvůli znečištění ovzduší dieselovými auty. [49] To přispívá k rozvoji 

mikromobility ve městech. Mikromobilita je termín používaný k označení přepravních 

řešení na krátké vzdálenosti. Obvykle se jedná o první nebo poslední „míli“. Podle studie 

McKinsey Center for Future Mobility přibližně 60 % jízd autem je kratších než 8 km. Další 

městské trendy jsou znázorněny na obrázku obr. 3-1. Mikromobilita v těchto případech hraje 

důležitou roli. [50] Lidé se snaží být nezávislí na městské hromadné dopravě, což je logické, 

protože cesta veřejnou dopravou nemusí být mnohdy příjemná i přes to, že MHD se snaží 

své služby pozvedat na vyšší úroveň. Proto už dnes můžeme vidět mnoho uživatelů 

elektrokoloběžek, hoverboardů, segwají nebo malých elektromotorek. Města by měla být 

k těmto malým osobním prostředkům ohleduplná a snažit se o úpravy komunikací, zejména 

proto, že pohyb po chodníku s elektrokoloběžkou může být nebezpečný pro chodce a na 

druhou stranu na silnici bude zase ohrožen člověk na koloběžce směrem od aut. Měly by 

proto vznikat speciální pruhy pro tento typ vozítek. 

 

obr. 3-1 Městské trendy [50] 
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Na zasedání Urban Land Institute ve Washingtonu v roce 2019 bylo řečeno, že je potřeba 

vybudovat takzvané „Complete Streets 2.0“ (obr. 3-2). Jsou to ulice, které budou zahrnovat 

prostor pro mikromobilitu i pro autonomní vozidla. V roce 2018 bylo v USA uskutečněno 

84 milionů cest mikromobilními vozítky, přičemž e-skútry představovaly téměř polovinu 

všech cest. Speciální jízdní pruhy pro uživatele alternativních dopravních prostředků by 

měly vzniknout hlavně kvůli bezpečnosti. V roce 2018 v USA totiž e-skútry přispěly 

nejméněk 1500 zraněním. [51] 

 

obr. 3-2 Complete street 2.0 

Při pohledu na ženu, která je na mateřské dovolené zjistíme, že se potřebuje dostat do centra 

města, nebo se chce přesunovat po okolí svého bydliště rychle a nezávisle. Stejně tak pokud 

bydlí mimo město a pouze dojíždí do města na schůzky, nákupy nebo na úřady. Pokud je 

povolen vjezd aut do města, má možnost vzít do auta kočárek, zaparkovat s autem ve městě 

co nejblíže cíli a kousek dojít s kočárkem pěšky. V případě, že vjezd autům není do města 

povolen nebo není možné v centru zaparkovat, takže zaparkuje na okraji města na záchytném 

parkovišti P+R a má možnost vydat se dále městkou hromadnou dopravou. Takováto cesta 

veřejnou dopravou představuje pro mnoho maminek nepříjemnost. Dopravní podniky sice 

poskytují návod, jak cestovat s kočárkem, ale i tak je to pro maminky náročné. [52, 53] 

Statutární město Olomouc se snažilo proniknout do této problematiky. Vyzkoušeli si cestu 

s kočárkem městskými dopravními prostředky a vytvořili anketu mezi olomouckými 

maminkami. V této anketě maminky odpovídaly: 

„Když jsem měla ještě velký kočár, viděla jsem na okolostojících, že je moje prosba o pomoc 

většinou obtěžuje. Pokud se někdo přímo sám nenabídl, kolikrát jsem marně hledala někoho 

ochotného. Lidé uhýbají pohledem, dělají, že neslyší, a člověk si připadá, že je otravuje.“ 
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„Přála bych jim, aby si zkusili nastoupit do tramvaje s kočárkem a druhým malým dítětem. 

Držet jednou rukou kočár, druhou dítě a u toho si cvaknout jízdenku. A to všechno za jízdy, 

protože řidiči se neobtěžují počkat, až kočár zabrzdíte a dítě usadíte.“ [54] 

Na základě rozhovorů s maminkami, které se pohybují s kočárkem po městě a také ho 

transportují v autě, vzniklo schéma „Customer journey map“ (obr. 3-3), které obsahuje 

seznam otázek. Tyto otázky jsou stěžejními body pro návrh kočárku na elektrický pohon. 

 

obr. 3-3 Customer journey map 

3.2 Dotazník 

Pro lepší pochopení problematiky byl vytvořen dotazník, který byl následně rozšířen pomocí 

sociálních sítí. Během jednoho týdne, od 14. do 21. ledna 2020, dotazník vyplnilo 936 

respondentů. 

 

obr. 3-4 Dotazník, část I. 
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obr. 3-5 Dotazník, část II. 
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obr. 3-6 Dotazník, část III. 

Součástí dotazníku byla také otevřená otázka „Proč se bojíte jezdit autem?“ Odpovědi se 

často opakovaly, zde je jejich výběr: 

„Mám strach z provozu v Praze a sama jsem bez autoškoly ještě po Praze nejezdila.“ 

„Protože jsem nezačala hned po autoškole jezdit a vznikl mi blok, ale pak jsem párkrát jela 

i dlouhé trasy a ok, jakmile jsem otěhotněla, tak se opět bojím.“ 

„Málo zkušeností se řízením, strach znovu po letech začínat s dítětem v autě.“ 

„Bojím se jen do centra Prahy a na nájezdy na dálnice, je to pro mě moc hustý nebo rychlý 

provoz, ale co mám automatickou převodovku, je to mnohem lepší, že se soustředím jen na 

řízení.“ 

„Bojím se pouze, když vezu malou. Člověk je opatrnější, když veze malé dítě.“ 
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„Kvůli bezohledným řidičům.“ 

„Bojím se hlavně kvůli jiným řidičům. Někteří jezdí opravdu hrozně a ohrožují lidi kolem 

sebe, a tak se bojím o naše zdraví, aby se nám nic nestalo.“ 

Další otevřenou otázkou bylo „Máte nějaké negativní nebo pozitivní zkušenosti 

s převážením kočárku v autě?“ Mnohokrát se opakovala odpověď, že kočárek je neskladný, 

nebo že je na něj v kufru auta málo místa. 

„Negativní je náročné skládání těžkého eventuálně špinavého kočáru do kufru auta.“ 

„Ten klasický s korbou zabíral docela dost místa, sporťák už je úplně v pohodě a skladný.“ 

„Ne snad jen, že mi nikdo na ulici nepomůže s nakládáním kočárku do auta.“ 

„Jsou na ženu těžké, není lehké kočár nakládat/vykládat z auta.“ 

„Náročné je časté skládání a rozkládaní. Nepříjemné to je zejména, když je škaredé počasí 

a je špinavý.“ 

3.3 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z rešerše 

Na základě provedené designérské analýzy vyplynulo několik bodů, které ovlivnily můj 

návrh kočárku na elektrický pohon. Prvním bodem je, že ne všechny produkty, které mají 

integrovanou baterii, při horších světelných podmínkách svítí. Když už je energie dostupná 

tak proč ji nevyužít, ke zvýšení bezpečnosti. S tím souvisí i využití energie na další potřeby, 

například k nabíjení a propojení s telefonem nebo k zabezpečení kočárku. Důležitým 

faktorem je také výdrž baterie a dojezd. Druhým bodem je co nejnižší hmotnost 

a přitom zachování stability a nosnosti, také potřeba co nejmenších rozměrů po složení 

kočárku. Dále vidím problém v často nekvalitních a levných materiálech, které jsou velmi 

náchylné k poškození. Většina dostupných produktů se snaž jít kupředu, a to znamená, že 

jsou nejen z kvalitních materiálů, ale jsou i velmi dobře zpracovány jak po konstrukční, tak 

po vzhledové stránce. 
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3.4 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je navrhnout koncepční design dětského kočárku na elektrický pohon, 

který usnadní pohyb po městě a bude zároveň vozítkem pro matku. V dnešní době neexistuje 

podobný alternativní přepravní prostředek. Velký důraz musí být kladen na bezpečnost 

dítěte, dále pak na snadné a intuitivní ovládání, ergonomické tvarování, nízkou hmotnost, 

kompaktní rozměry, atraktivní design, velký dojezd a rychlý a nezávislý pohyb po městě. 

Zároveň musí být kočárek snadno složitelný a bude ho možné transportovat v autě Škoda 

Kodiaq. 

Dílčí cíle diplomové práce jsou: 

 analyzovat současnou produkci dětských kočárků 

 navrhnou originální design a technicky progresivní koncepci 

 zpracovat prostorový model navrženého designu 

3.5 Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou moderní progresivní rodiče, kteří mají zájem využívat nové 

technologie, jsou aktivní a je pro ně důležitý nezávislý a rychlý pohyb po městě. Do cílové 

skupiny patří také malé děti do 3 až 4 let věku. Produkt jako je kočárek na elektrický pohon 

si pořídí jenom určitý okruh lidí. Je vhodný pro uživatele, kteří žijí ve městě, nebo blízko 

města a potřebují se pravidelně přepravovat do centra. Také je to produkt přinášející do dané 

oblasti jistou dávku inovativnosti. Dalším předpokladem je, že cílový uživatel vlastní auto 

Škoda Kodiaq, nebo vůz podobné kategorie. Toto auto, stejně jako kočárek na elektrický 

pohon, je určeno pro střední třídu, kterou dobře definuje britský sociolog Anthony Giddens 

a dělí jí do tří podskupin. Starou střední třídu tvoří podnikatelé, majitelé malých obchodů, 

soukromí zemědělci, živnostníci. Další podskupinou je vyšší střední třída, do které patří 

odborníci a vedoucí pracovních pozic a poslední je nižší střední třída. Do ní náleží učitelé, 

úředníci nebo zdravotní sestry. [55] 
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3.6 Základní parametry a legislativní omezení 

Mezi základní parametry patří rychlost, dojezd, výkon motoru a kapacita baterie. Rychlost 

alternativních přepravních prostředků, jako je například elektrokoloběžka, je v České 

republice regulovaná legislativou. Ta říká, že maximální rychlost tohoto prostředku na 

chodníku nesmí přesáhnout 6 km/h. Na cyklostezce se potom jedná o maximální rychlost 

25 km/h. Pro srovnání rychlost chůze člověka je okolo 5 km/h. [56] Dojezd 

elektrokoloběžek, které jsou nyní dostupné na trhu, je přibližně 30 km. Elektromotory 

elektrokoloběžek jsou také omezené požadavky legislativy. Maximální výkon elektromotoru 

koloběžek, na které není potřeba řidičské oprávnění, může být maximálně 500 W. Běžný 

výkon elektromotorů používaných u elektrokoloběžek se pohybuje okolo 300 W. [56] 

Kapacita baterií elektrokoloběžek bývá přibližně 20 Ah. Čím vyšší je kapacita baterie, tím 

větší je dojezd. Dojezd elektrokoloběžek závisí především na stylu jízdy a terénu. Udávaný 

maximální úhel stoupání dostupných produktů je okolo 12°. Hmotnost sportovních 

neelektrických koloběžek bývá zhruba 10 kg, podobnou váhu představuje přídavná 

elektronika u elektrokoloběžek. [57] Dalšími důležitými parametry jsou nosnost a stupeň 

krytí.  

Nejmenší děti jsou v autě přepravovány v pololeže v sedačce, která je často nazývaná 

„vajíčko“. Novorozené děti mají v této autosedačce novorozeneckou vložku, která upravuje 

ergonomii polohy. Sedačku bez vložky je možné použít přibližně od 3 měsíců věku dítěte. 

Při cestování autem musí být sedačka umístěná vždy proti směru jízdy, kvůli bezpečnosti. 

V nestandartní situaci, např. náraz, je tělíčko sedačkou zachyceno a podepřeno. [58] 

3.7 Použité výrobní technologie, možný trh a cena 

Na výrobu konstrukce připadají v úvahu dva materiály, hliníková slitina a uhlíkový 

kompozit. Z důvodu výrazně nižší ceny bude použita varianta trubkového rámu 

z hliníkových slitin. Rám bude krytován vstřikovanými plasty, a tím bude dosaženo 

výsledného tvarování. Výsledný produkt je určen jak na evropský, tak na americký, či 

asijský trh. Je předpokládaná sériová výroba, z tohoto důvodu bude využito konvenčně 

používaných technologií. Elektrické skútry se na trhu prodávají přibližně za 15 tisíc korun 

českých. V současnosti se cena kočárku s elektrickou dopomocí pohybuje okolo 50 tisíc 

korun českých, z tohoto důvodu bude cena navrženého produktu přibližně stejná, nebo lehce 

vyšší. Jak už bylo zmíněno v kapitole 3.53.5, kočárek bude určen pro střední třídu. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

4.1 Variantní studie I 

První variantní studie počítá stejně jako další dvě varianty s využitím na trhu již dostupných 

autosedaček a sportovních sedáku a jejich nacvaknutí na elektricky poháněnou platformu. 

Tato platforma má dvě kola vepředu, která jsou větší než kolo zadní. Přední kola jsou větší 

kvůli lepším jízdním vlastnostem. Mezi předními koly nebo pod platformou, je umístěna 

baterie a v zadním kole je umístěn elektromotor. To umožňuje snadné zatáčení. Lepší 

stabilita je zajištěna snížením těžiště. Platforma je možné složit a rozměry jsou natolik 

kompaktní, aby se dala přepravovat v kufru Škody Kodiaq. Přidáním úložných prostorů se 

stává varianta ucelenější. Zároveň je konstrukce s baterií a motory využitelná i později, když 

děti odrostou. Uživatel ovládá rychlost prvkem umístěným na madle. 

 

obr. 4-1 Variantní studie I 
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4.2 Variantní studie II 

U druhého variantní studie, se třemi koly, je nosný prvek pro autosedačku propojen s madly 

pro ovládání. Pokud tedy uživatel zatáčí, točí přitom i s autosedačkou a dítětem. 

Elektromotor je umístěn vepředu v ose, na které jsou přední kola. Baterie je umístěná 

v přední části platformy. Tím pádem je celá skládací část platformy lehčí. To umožňuje 

snadné skládání, ale na druhou stranu se tím zhoršuje stabilita, když na platformě nikdo 

nestojí. 

Tvarově je kočárek jednodušší a méně členitý. V případě, že jede uživatel bez dítěte, a tím 

pádem i bez autosedačky, může být nosný rám sklopen a nijak tím neruší vizuální stránku 

vozítka. Osa sklápěcího mechanizmu je v ose předních kol, kočárek tak dosahuje větších 

rozměrů po složení. 

 

obr. 4-2 Variantní studie II 
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4.3 Variantní studie III 

Třetí variantní studie počítá s návrhem kočárku, který má výškově nastavitelná řídítka, která 

se při skládání teleskopicky zasunou. Uživatel stojí na platformě. Ta se skládá směrem 

k řídítkům a tam se zaaretuje, tím je dosaženo menších rozměrů po složení. Konzole pro 

upevnění autosedačky je výškově nastavitelná a odnímatelná, díky tomu může být konzole 

vyrobená ve více variantách podle typu autosedačky a jejího upevňovacího systému. 

V předních kolech jsou elektromotory a baterie je umístěná pod zadní částí platformy. Cílem 

umístění baterie do zadní části je zajištění větší stability kočárku, když na něm nebude nikdo 

stát. Předsunutím předních kol bylo těžiště posunuto více dozadu. 

Vzhled této varianty je jednoduchý, kvůli čistě tvarovaným liniím. Výhodou této variantní 

studie je intuitivní ovládání řídítky a možnost jízdy i bez autosedačky a konzole. 

 

obr. 4-3 Variantní studie III 



 

 

47 

5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Po detailní analýze problému vzniklo finální tvarové řešení konceptu kočárku na elektrický 

pohon, vycházející z variantní studie III. Právě díky analýze splňuje požadavky estetické, 

technické i ergonomické. Na základě získaných znalostí vznikl koncept elektrického 

kočárku, který zatím nemá obdoby. Koncept využívá na trhu dostupných autosedaček a 

sportovních sedáků, které bývají součástí klasických kočárků. Také může být tento dopravní 

prostředek využit k jízdě bez těchto dvou nástaveb jako klasický elektrický skútr. Díky své 

variabilitě se stává koncept elektrického kočárku atraktivním. 

 

obr. 5-1 Pohled na finální variantu 

Pro vyzkoušení proporcí v praxi a také pro lepší prostorové pochopení i s reálnou dětskou 

autosedačkou byl vytvořen pracovní model 1:1 z extrudovaného polystyrenu. Na tomto 

základě byla navrhnuto finální tvarové řešení. 

 

obr. 5-2 Pracovní model 1:1 z extrudovaného polystyrenu 
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5.1 Kompoziční řešení 

Kompoziční řešení vyplývá z technických, ergonomických a estetických požadavků. 

Nejzásadnější vliv na celkovou kompozici má bezpečnost dítěte, ergonomické požadavky 

dospělého člověka a umístění vnitřních komponent. Dominantním prvkem je zde nosná 

vrchní část, která se směrem vzhůru zužuje. Při pohledu zboku můžeme vidět, že je 

naklopená směrem dozadu. Důvodem je nárok na posunutí dětské autosedačky nebo 

sportovního sedáku co nejvíce dozadu. Při pohledu shora (obr. 5-4) můžeme pozorovat 

razantní rozšíření platformy, v místech, kde bude uživatel stát. Také je zde vidět, že mezi 

předními koly vzniká volné místo, které může být následně využito pro úložný prostor. 

Přechod mezi přední a zadní částí platformy je plynulý a celkově je využito spíše jemnějšího 

tvarování z důvodu tématiky týkající se dětí. Zároveň je tvarování vizuálně atraktivní a při 

použití bez sedačky s dítětem jde o vzhledný elektrický skútr. 

 

obr. 5-3 Kompoziční řešení (přední a boční pohled) 

 

obr. 5-4 Kompoziční řešení (pohled shora) 
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5.2 Tvarové řešení jednotlivých prvků 

Každá část byla navržena tak, aby s ostatními částmi ladila po vizuální stránce a zároveň 

splňovala svoji funkci. Všechny prvky mají měkké tvarování, které koresponduje 

s autosedačkami, sportovními sedáky a celkově s dětskou tématikou. 

5.2.1 Řídítka 

 

obr. 5-5 Pohled na řídítka zepředu a zezadu 

Řídítka jsou minimalisticky tvarovaná. Linie, která je tvoří, je jemně prohnutá tak, aby konce 

směřovaly nahoru a lehce dozadu. Na střední části je zepředu umístěné světlo a shora je tato 

část seříznuta a je zde umístěn displej. Displej je podrobněji rozebrán v kapitole 7.2.1. 

Zezadu zde můžeme najít tlačítko sloužící k aktivování nebo deaktivování produktu. 

 

obr. 5-6 Umístění displeje na řídítkách 

Při pohledu zepředu na řídítka můžeme na levé straně vidět brzdu. Zároveň je levá koncová 

část řídítek oddělená, kvůli její funkci. Uživatel produktu zvyšuje rychlost jízdy pootočením 

této koncové části. Na obou koncích je vyhloubený vzorek, který se směrem do středu ztrácí. 

Tento prvek zároveň s pogumováním slouží pro příjemnější úchop. Po přidržení tlačítka, na 

nosné části, se řídítka teleskopicky složí. Toto tlačítko slouží k zajištění řídítek, aby se 

samovolně nesložily nebo nerozložily. 
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obr. 5-7 Spínací tlačítko na zadní straně střední části řídítek 

 

obr. 5-8 Řídítka ve složeném a rozloženém stavu 

5.2.2 Konzole 

Konzole je uchycená k nosné části. Na koncích se nachází adaptéry, které slouží k uchycení 

autosedačky nebo sportovního sedáku. Kvůli různým typům autosedaček a jejich adaptérů 

bude moci zakoupit konzoli s požadovaným ukončením. Po stranách konzole jsou reflexní 

pásky plnící bezpečnostní funkci. Po stisknutí tlačítka na konzoli se mechanizmus uvnitř 

nosné části uvolní a konzole může být výškově přenastavena nebo přímo vyjmuta. Při jízdě 

bez konzole může být do mechanizmu upevněna krytka s reflexním povrchem. 
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obr. 5-9 Nosná část s konzolí a bez konzole zaslepená reflexní krytkou 

 

obr. 5-10 Boční pohled, použití autosedačky a sportovního sedáku 

5.2.3 Podvozek 

Spodní část produktu je rozdělena na přední a zadní část. Na přední jsou uchyceny dvě kola, 

přičemž každé má svůj motor. Zadní část slouží jako platforma na stání. Povrch je doplněn 

o gumové protiskluzové pásky. Kolo vzadu je kryté blatníkem, ve kterém je zabudované 

zadní světlo. V této zadní části se nachází baterie, konektory pro připojení nabíječky. Ze 

spodní strany v zadní části je vytvarované prohloubení, které slouží jako úchyt pro usnadnění 

skládání. Všechny tři kola mají reflexní prvky, které plní bezpečnostní funkci. 
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obr. 5-11 Tříčtvrteční pohled zepředu na podvozek 

 

obr. 5-12 Tříčtvrteční pohled zezadu na podvozek 

5.2.4 Tlačítka 

V návrhu je použito několik hardwarových tlačítek, které se liší funkcí a vzhledem. Všechny 

tlačítka ovlivňující skládání vypadají stejně. Vizuálně jiné tlačítko, umístěné na řídítkách 

pod displejem slouží k zapnutí/vypnutí produktu a po dvojitém stisku je spuštěn klakson. 
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obr. 5-13 Typy tlačítek 

5.2.5 Úložný prostor 

V prostoru mezi předními koly může být umístěn úložný prostor, například ve formě 

klasického košíku nebo jako odnímatelný box. Tento úložný prostor nijak neovlivňuje 

statickou stabilitu kočárku. 

 

obr. 5-14 Odnímatelný box 
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5.2.6 Skládání 

Složení je provedeno v několika jednoduchých krocích. Po sundání autosedačky stiskneme 

tlačítko na konzoli a tím ji uvolníme a sejmeme z nosné části. Řídítka teleskopicky složíme 

do nosné části a po stisknutí tlačítka v zadní časti platformy, uvolníme mechanizmus 

spojující přední a zadní část. Poté může být složena buď přední část dolů, nebo platforma 

směrem nahoru a následně po uvolnění tlačítka je mechanizmus znovu zaaretován. Spodní 

strana je v místech, kde se po složení dotýká země, kryta gumovými chrániči. 

1. sundáme autosedačku 

2. konzoli odejmeme 

3. složíme řídítka 

4. tlačítkem uvolníme skládací mechanizmus 

5. oddálíme platformu 

6. složíme 

 

obr. 5-15 Proces skládání 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ  
A ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Popis 

Na obrázku (obr. 6-1) můžete vidět schéma rozmístění komponent. Na dalším obrázku 

(obr. 6-2) je schéma použitých materiálů. 

 

obr. 6-1 Schéma rozmístění komponent 

 

obr. 6-2 Schéma použitých materiálů 
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6.2 Rozměrové řešení 

6.2.1 Rozměry 

Kočárek na elektrický pohon nesmí být v rozložené stavu příliš mohutný. Ve složeném stavu 

se musí vejít do kufru Škody Kodiaq. Maximální rozměry jsou 1130 mm na výšku, 1195 mm 

na délku a 470 mm na šířku. Ve složeném stavu jsou maximální rozměry bez konzole 

450 mm na výšku, 1070 mm na délku a šířka zůstává stejná. 

 

obr. 6-3 Základní rozměry v mm 

Šířka [mm] Délka [mm] Hloubka [mm] 

min. 1000 min. 710 min. 550 

max. 1380 max. 1120 max. 600 

tab. 5 Rozměry kufru Škody Kodiaq [59] 
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obr. 6-4 Kufr Škody Kodiaq [59] 

6.2.2 Těžiště 

Při návrhu výsledných rozměrů byla také brána v úvahu statická stabilita produktu. Tedy 

aby nemohlo dojít k překlopení kočárku s dítětem dopředu. Těžiště pro různé konfigurace je 

graficky znázorněno na obr. 6-5. Byla uvažována hmotnost dítěte 18 kg a hmotnost 

dospělého člověka 70 kg. Nejvíce kritický stav je samozřejmě ten, kdy na platformě nestojí 

dospělá osoba a na konzoli je upevněna autosedačka s dítětem. Těžiště je v tomto případě 

asi 30 cm za osou předních kol. Při použití sportovního sedáku se posouvá těžiště více 

dozadu. Kočárek je tedy v každém případě velmi stabilní. 

 

obr. 6-5 Těžiště kočárku pro různé stavy 
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6.3 Vnitřní mechanismy a komponenty 

6.3.1 Motor a brzda 

Dva elektromotory, napájené baterií, jsou uloženy ve předních kolech, v každém jeden 

motor. Jedná se o bezkartáčové (BLDC) hubless wheel motory. Tento bezkartáčový motor 

má na povrchu vnitřního kola umístěné měděné cívky. Na vnějším kole jsou rozložené 

neodymové magnety. Oba prvky jsou spojeny ložisky. Ve statoru je umístěna řídící jednotka, 

která upravuje výkon na základě vstupních podmínek, například po otočení akcelerační 

rukojeti. Tyto motory jsou schopny rekuperace energie v případě brždění. K úplnému 

zastavení nebo kritickému brždění je kolo vybaveno vysoce účinnou keramickou brzdou. 

Legislativou je omezen výkon elektromotoru v elektroskútrech na 500 W. Budou proto 

použity 2 BLDC motory o výkonu 2 x 250 W. Tyto motory pracují nejčastěji s napětím 36 V 

a jejich hmotnost je přibližně 2,2 kg. [60] 

 

obr. 6-6 Schéma rozložení hubless wheel motoru s keramickou brzdou 
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6.3.2 Baterie 

Lithium-Iontová baterie je uložena v zadní části podvozku (obr. 6-1). Ze zástavbového 

prostoru pro baterii (22,5 x 15 x 4,5) cm byl vypočten její objem, přibližně 1,5 l. 

Nejmodernější Li-Ion baterie disponují objemovou hustotou energie 800 Wh/l. Kapacita 

použité baterie dosahuje tedy 1,2 kWh. Průměrná spotřeba malých elektroskútrů dosahuje 

15 Wh/km. Z toho vyplývá, že celkový dojezd na úplné vybytí baterie je okolo 80 km. Při 

uvažování šetrnějšího vybytí baterie pouze ze 70 % je dojezd kočárku 56 km. Hustota 

energie v Li-Ion bateriích bývá 265 Wh/kg. Z toho vyplývá, že hmotnost uvažované baterie 

je asi 4,5 kg. Akumulátory dostupné na trhu se stejnou kapacitou se naplno nabíjejí ze sítě 

asi 6 hodin. Proto je odhadovaný čas nabíjení srovnatelný. Doba nabíjení z autozásuvky bude 

určitě vyšší, závisí však na použité technologii dobíjení. [61–63] 

 

obr. 6-7 Napájecí kabel, umístění konektorů 

Stářím kapacita baterie pomalu klesá. Také může dočasně klesat kvůli vlivům okolního 

prostředí, například teplotou. Pokud po úplném nabití baterii odložíme a nebudeme používat, 

může se sama začít vybíjet, tzv. samovybíjení. Hodnota samovybití při pokojové teplotě je 

okolo 5 % až 10 % za měsíc. Pro dosažení dlouhé životnosti by se měla baterie nabíjet po 

každém použití, neměla by se nechávat dlouho vybitá nebo vystavovat extrémním teplotním 

podmínkám. [44] 

 

obr. 6-8 Rozložení baterie [43] 
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6.3.3 Osvětlení 

Kočárek je vybaven integrovaným LED osvětlením. Přední bílá svítilna s nastavitelným 

módem svícení a regulovatelným výkonem až do 1 W je umístěna v řídítkách. Zadní 

jednodiodová červená svítilna s možností blikání nebo stálého svícení o výkonu 0,5 W je 

umístěna v blatníku. Zároveň je elektrický kočárek vybaven reflexními prvky z boku. Pro 

zvýšení bezpečnosti je také v řídítkách integrovaný nenápadný klakson. 

 

obr. 6-9 Přední a zadní svítilna 

6.3.4 Řízení 

Řízení elektrického kočárku je jednoduché a intuitivní. Na pravém řídítku je umístěna otočná 

rukojeť akcelerace, podle které se upravuje výkon motorů. Také se zde nachází brzdová 

páčka, která po zmáčknutí přepne motory do režimu rekuperace, při úplném domáčknutí 

aktivuje třecí keramickou brzdu kol. 

 

obr. 6-10 Otočná rukojeť akcelerace 

Kočárek je vybaven senzorem natočení přední nápravy. V závislosti na natočení je upraven 

poměr výkonů elektromotorů v předních kolech tak, aby vždy kola zatáčela hladce po 

požadovaném rádiusu. Maximální natočení přední nápravy je 30 stupňů. Tato krajní hodnota 

natočení je využita pouze pro manipulaci s kočárkem, například při parkování. Běžná 

hodnota natočení během jízdy je okolo 15 stupňů. 
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obr. 6-11 manipulační úhel zatočení, 30° 

 

obr. 6-12 Jízdní úhle zatočení, 15° 

6.3.5 Kola 

Plné pneumatiky jsou vyrobeny z kvalitního syntetického kaučuku. Nemusí se nafukovat, 

nevyžadují žádnou speciální údržbu a nelze je píchnout. Jsou vhodná do městského prostředí 

na asfaltové komunikace. Průměr předních kol je 23,5 cm a průměr zadního kola je 18 cm. 

 

obr. 6-13 Detail předního kola 
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6.4 Materiálové řešení 

Použité materiály pro jednotlivé prvky kočárku jsou zobrazeny na obr. 6-2. Trubkový rám 

je svařený ze slitin hliníku. Jsou použity slitiny třídy 7000, které mají vysokou pevnost 

a používají se například u sportovních jízdních kol. [64, 65] 

Řídítka jsou vyrobena z materiálu Kraton. Jedná se o syntetickou náhradu za gumu. Je to 

měkký a pružný polymer, který patří do skupiny termoplastických elastomerů. Tento 

materiál byl vybrán zejména kvůli vlastnostem, jako jsou: vysoká přilnavost, odolnost vůči 

horku, vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, vůči UV záření i vůči chemickým látkám. 

Z Kratonu se vyrábějí například rukojeti outdoorových nožů nebo řídítka jízdních kol. [66] 

Konzole a krytování rámu je z materiálu ABS. Tento plastový materiál se hojně využívá 

v automobilovém průmyslu. ABS má vysokou rázovou houževnatost, odolnost proti 

deformacím a chemikáliím. [67] 

Některé z barevných variant využívají na krytování rámu Durat. Tento plastový materiál 

obsahuje 30 % recyklovaných materiálů a je 100% recyklovatelný. Tento materiál má svoji 

typickou strukturu a vyniká velkou životností a odolností proti opotřebení, vlhkosti 

a chemickým vlivům. [68] 

 

obr. 6-14 Recyklovaný materiál Durat [69] 

Na platformě, kde stojí dospělá osoba, jsou protiskluzové pásky vyrobené ze syntetického 

kaučuku. Po bocích kočárku jsou reflexní prvky. Tyto materiály dokáží odrazit světlo 

a objekt se tak stává viditelným až na 200 m. 
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6.5 Technologie 

Výroba trubek ze slitin hliníku probíhá tažením za studena. Rám kočárku je z těchto trubek 

svařen. Po svařování je vhodné zařadit tepelné zpracování, např. žíhání.  Během svařování 

se ohřívá základní materiál a procesem přirozeného stárnutí získává zpět své mechanické 

vlastnosti. Broušením je odstraněno povrchové pnutí svaru. Vzniknou estetické spoje 

s vysokou pevností. Rám je z důvodu zvýšení odolnosti vůči korozi povrchově upraven 

eloxováním. [64, 65] 

Plastový materiál Kraton je vyráběn odléváním. Základem této technologie je přeměna 

polymeru do stavu, kdy je hmota velmi dobře tekutá. Výhodou odlévání je výroba dílů bez 

vnitřního pnutí, minimální odpad, konstrukční jednoduchost a nízké náklady na formy  

a stroje. Mezi nevýhody patří nízká rozměrová přesnost a dlouhé pracovní cykly. [70] 

Materiál ABS se vyrábí vstřikováním. Jedná se o nejrozšířenější technologii zpracování 

plastů. Vyznačuje se velmi dobrou tvarovou a rozměrovou přesností. Dávka materiálu je 

z tlakové komory vstříknuta velkou rychlostí do uzavřené kovové formy, kde ztuhne na 

finální výrobek. Mezi výhody patří zejména krátký čas cyklu a schopnost přesně vyrábět 

složité díly. [70] 

 

 

obr. 6-15 Vstřikovací cyklus [71] 

6.6 Parametry produktu 

Dojezd navrženého kočárku je přibližně 56 km při 70% vybití baterie. Maximální rychlost 

je omezena legislativou na 25 km/h. Výkon kočárku je omezen legislativou na 500 W. 

Kapacita baterie je 1,2 kWh a odhadovaný čas dobíjení ze sítě je 6 hodin. Maximální úhel 

stoupání je 12°. Hmotnost kočárku bez elektronických prvků je zhruba 10 kg, baterie a 

elektromotory váží dohromady 9 kg.  
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Dimenzování nosnosti není součástí této práce, nicméně jsou identifikována dvě kritická 

místa, na které je třeba se při dimenzování zaměřit. Prvním je platforma, na které stojí 

dospělý člověk. Nosnost, vycházející ze současných produktů, musí být alespoň 100 kg. 

Druhým je konzole, na které je umístěna autosedačka nebo sportovní sedák a zvláště místo, 

kde je konzole uchycena k rámu. Uvažujme váhu dítěte 18 kg a váhu sportovního sedáku 

4 kg. Kolmá vzdálenost působiště síly k uchycení konzole k rámu je 22 cm. Místo uchycení 

konzole k rámu musí být tedy schopné bezpečně udržet ohybový moment 50 Nm. Při 

dimenzování je potřeba také zahrnout dynamický faktor zatížení. 

Souhrnné konstrukční parametry výsledného produktu: 

 Hmotnost: 19 kg 

 Elektromotor: 2x BLDC hubless motor 

 Výkon: 500 W 

 Kapacita baterie: 1,2 kWh 

 Čas dobíjení ze sítě: 6 hod 

 Maximální dojezd: 80 km 

 Maximální rychlost: 25 km/h 

 Maximální stoupání: 12° 

 Nosnost platformy: 100 kg 

 Nosnost konzole: 22 kg 

 Brzdná soustava: rekuperační brždění, keramická brzda 

 Konstrukční materiály: hliníková slitina třída 7000, ABS plast, Durat, Kraton, 

syntetický kaučuk 

6.7 Ergonomie 

Ergonomická stránka návrhu kočárku na elektrický pohon je velmi důležitá. Cílem bylo 

dosažení optimálních podmínek při používání elektrického kočárku. Byl využit 

antropocentrický přístup, kde je lidský faktor na prvním místě, a to kvůli klíčové roli 

uživatele ve vztahu k pro něj navrženému produktu. Elektrický kočárek je navržený až pro 

95% člověka tak, aby bylo používání intuitivní, příjemné a bezpečné. Důležité je, aby 

užívání produktu člověka bavilo a rád se k této činnosti vracel. 

Kočárek je navržen s ohledem na potřeby dítěte, které se velmi rychle vyvíjí. V dětské 

autosedačce je možné díky novorozenecké vložce vozit dítě už od narození. Ve sportovním 

sedáku jezdí děti do 3 až 4 let jejich věku. Kočárek je navržen tak, aby bylo možné využít 

jak autosedačku, tak sportovní sedák. 
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Věk dítěte Způsob přepravy 

0-18 měsíců vajíčko 

1,5-4 roky sportovní sedák 

tab. 6 Způsob přepravy dětí s ohledem na jejich věk  

Výšková nastavitelnost řídítek 

Kvůli rozdílné výšce dospělé ženy a dospělého muže musí být řídítka výškově nastavitelná. 

Výška řídítek vyhovuje 5% až 95% člověku. Toho je docíleno pomocí teleskopických 

řídítek. Pěti percentilní žena ve střední Evropě dosahuje výšky 155 cm a 95 percentilní muž 

je vysoký 186 cm. Navržený koncept umožňuje libovolně nastavit výšku řídítek od 58 cm 

do 93 cm, parametry jsou měřeny od platformy. 

 

obr. 6-16 5 percentilní žena, 95 percentilní muž (střední Evropa) 

Řídítka 

Povrch řídítek je z příjemného materiálu na dotek. Jak už bylo zmíněno v kapitole 6.4, 

materiál použitý na potažení je Kraton. Celková délka řídítek činí 450 mm a délka otočné 

rukojeti je 100 mm. Velikost displeje je 75 x 28 mm. Průměr řídítek je 30 mm. 

 

obr. 6-17 Rozměry řídítek uvedené v mm 
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Platforma 

Platforma je mírně skloněná pod úhlem 6° a v místě stání je 17 cm nad zemí. Ve stejném 

místě je při pohledu shora nejširší, 22 cm. Celková délka plochy určené ke stání je 47 cm. 

Kvůli bezpečnosti je na povrchu protiskluzová úprava, gumové vystupující proužky. Délka 

chodidla 5% ženy je 215 mm a u 95% muže je délka chodidla 295 mm. [72] 

 

obr. 6-18 Rozměry platformy, chodidlo 5% ženy a 95% muže 

Složený stav 

Pro snadnější skládání slouží vyhloubený prostor pro úchop zespodu podvozku. Pokud je 

zadní část podvozku takto uchopena a je při tom palcem stisknuto tlačítko, nacházející se 

v dosahové blízkosti, část se uvolní a je možné ji sklopit. 

 

obr. 6-19 Složený stav 
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Výškové nastavení konzole 

Pro uzpůsobení polohy, stačí konzoli uchopit a stisknout tlačítko stejně jako na obr. 6-20. 

Tlačítkem je uvolněn mechanizmus, a v případě potřeby oddělání konzole postačí jeho 

stisknutí a konzole může být lehce odebrána. 

 

obr. 6-20 Znázornění úchopu konzole a stisknutí tlačítka 

Zorné pole 

Důležitým aspektem je také zorné pole uživatele jedoucího na elektrickém kočárku. Závisí 

na tom bezpečnost jízdy. Na obr. 6-21 jsou znázorněny úhly zorného pole člověka. 

Při použití dětské autosedačky se zorné pole 50% ženy zúží ze spodní hranice 

70° na 43°. [73] 

 

obr. 6-21 Zorné pole jedoucího uživatele 
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obr. 6-22 Stojící postava vedle kočárku na elektrický pohon bez konzole 

6.8 Bezpečnost a hygiena 

Aby produkt byl co nejbezpečnější, bude využívat možnosti nacvaknutí již na trhu 

dostupných autosedaček a sportovních sedáků. Tyto dvě nástavby zároveň patří ke 

kombinovanému kočárku. Možnost nacvaknutí klasické korbičky byla zavrhnuta, kvůli 

nízké míře bezpečnosti. Dítě v korbičce leží nepřipoutané a při nárazu by mohlo dojít ke 

zraněním. Produkt nemá žádné ostré hrany, ať už kvůli bezpečnosti dítěte, tak kvůli 

příjemnému chycení rukou při skládání a přesouvání. Kočárek na elektrický pohon může 

působit málo bezpečně, kvůli absenci nárazového prvku v přední části. V praxi můžeme 

vidět, že takovýto prvek se nepoužívá a že autosedačky s dítětem bývají hodně předsunuté 

před přední kola (obr. 6-23), tudíž by to byl první prvek kočárku, který by narazil. Aby se 

nedostala voda a nežádoucí částice do motoru, baterie a ostatní elektroniky, je navržen 

stupeň krytí IP 55. 
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obr. 6-23 Kočárek pro dvojčata UPPAbaby, absence nárazových prvků [74] 

Součástí řešení je zabezpečení kočárku. V případě, že uživatel bude muset kočárek opustit, 

například na ulici před obchodem, bude kočárek online propojen s mobilním telefonem. 

V tomto zařízení bude nainstalovaná aplikace, která v případě nebezpečí upozorní uživatele 

na nestandartní situaci. V kočárku budou umístěny senzory, které budou monitorovat jeho 

stav. Pokud se kočárek uvede v pohyb, rozezní se skrz aplikaci zvukový alarm a telefon 

začne vibrovat. 

Kočárek je z materiálů, které jsou dobře omyvatelné. Nemá záhyby nebo místa, kam se 

snadno dostává špína a špatně se udržují. 

6.9 Udržitelnost 

Kočárek na elektrický pohon neprodukuje uhlíkovou stopu, tudíž nezatěžuje svým povozem 

životní prostředí. Využívá elektrickou energii, která může být získávána z obnovitelných 

zdrojů. Společnost ŠKODA AUTO, pro kterou je diplomová práce zpracována, se snaží o 

uvedení hospodářského a společenského rozvoje do souladu s kapacitami ekosystémů. 

Zároveň je zde snaha o zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné 

i další generace. Součástí je společenská odpovědnost, environmentální strategie „Green 

Future“ a principy etického a transparentního chování. [75] Ostatní materiály, kromě 

elektroniky, jsou snadno recyklovatelné. Další možností jak snížit ekologickou stopu je 

možnost sdílení mezi uživateli, kdy by každý uživatel použil vlastní autosedačku nebo sedák. 

Některá navržená řešení využívají recyklované materiály (7.1.2, 7.1.3, 7.1.4). 



 

 

70 

7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Barevné řešení 

Barevné řešení produktu je důležitou součástí designérského řešení, protože významně 

ovlivňuje výsledný vzhled. Díky typické barevnosti produktů, můžeme v některých 

případech rozeznat značku výrobce. Jak je vidět v kapitole 2.1.3 jsou v současné době 

populární kočárky v neutrálním a velmi střídmém barevném provedení. Pro první tři barevné 

varianty konceptu kočárku na elektrický pohon je volena vlastní barevnost a u poslední 

barevné varianty jsem využila typickou zelenou barvu společnosti ŠKODA AUTO. Některé 

barevné varianty závisí na typu použitého materiálu. 

7.1.1 Barevné řešení I 

První barevná varianta využívá lesklého bílého krytování v kombinaci s matně černým 

podvozkem, konzolí a řídítky. Pogumování platformy je také v černé barvě. Tato varianta je 

střídmá a univerzální. Konzole je v tmavém provedení, stejně jako bývají dětské 

autosedačky. Díky tomu dochází k propojení dvou celků. Bílé reflexní okraje u kol plní 

bezpečnostní funkci. Toto barevné řešení odráží trendy jiných produktů z řad kočárků 

i elektrokoloběžek. Tlačítka jsou doplněna o světle modrou barvu, aby bylo jasné, že se jedná 

o funkční prvek. 

 

obr. 7-1 Barevné řešení I 
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7.1.2 Barevné řešení II 

Druhé barevné řešení převážně využívá kombinace bílé a modré barvy. Bílá barva je 

symbolem čistoty a modrá v nás může rezonovat s jemnými emocemi, hlubokými city, 

něhou a věrností. [76] Barevnost zde vychází z použitého materiálu, čímž je Durat. Matná 

černá je stejně jako u předchozího barevného řešení použita na stejném místě, kromě řídítek. 

Ty jsou zde v modré barvě, stejně jako pogumování na platformě a část okolo uchycení 

konzole. 

 

obr. 7-2 Barevné řešení II 

7.1.3 Barevné řešení III 

Třetí barevná varianta vychází z materiálu Durat, kde jsou žluté kousky v černé hmotě. Žlutá 

barva je použita na řídítkách, pogumování platformy a části okolo uchycení konzole. Tato 

barva je symbolem pro netrpělivost vydržet na jednom místě, nabádá nás k cestování 

a poznávání nového. [76] V kombinaci s černou jde o atraktivní a zábavný produkt. Toto 

barevné řešení stejně jako druhá barevná varianta využívá barev, které jsou následně použity 

u grafického řešení. 
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obr. 7-3 Barevné řešení III 

7.1.4 Barevné řešení IV 

Barevná varianta IV vychází z typické zelené barvy společnosti ŠKODA AUTO. S černou 

barvou jde podobně jako u třetí varianty o atraktivní a zábavnou kombinaci a na první pohled 

lze poznat, že se jedná o produkt této společnosti. 

 

obr. 7-4 Barevné řešení IV 
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7.2 Grafické řešení 

Pro označení konceptu elektrického kočárku vznikl název e-Sco. Název vychází z latinské 

zkratky pro souhvězdí štíra „Sco“, jemuž je tvar konceptu velmi podobný. Další podobnost 

je zde se slovem „scooter“ a „stroller“. Přidáním písmena „e“, což je symbol pro 

elektromobilitu, vznikl konečný název. Na základě tvarování použitého při návrhu konceptu 

byl navržen logotyp a z něho vycházející značka. 

 

obr. 7-5 Barevné provedení logotypu a značky 

 

obr. 7-6 Černobílé provedení logotypu a značky 

Primární barvou pro barevné provedení značky a logotypu je světle modrá, může být také 

použito jiné barvy ze čtyř hlavních barev. Dále existují čtyři doplňkové barvy, které mohou 

být použity u dalšího grafického zpracování. Písmo použité v návrhu displeje a mobilní 

aplikace je Nunito v řezu Regular a Bold. 

 

obr. 7-7 Hlavní barvy 

 

obr. 7-8 Doplňkové barvy 
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obr. 7-9 Písmo Nunito v řezu Regular a Bold 

 

obr. 7-10 Aplikace značky a logotypu 

7.2.1 Displej 

V rámci konceptu kočárku na elektrický pohon bylo navrženo grafické zpracování 

dotykového displeje. Uživatel má možnost vybrat si mezi světlým a tmavým vzhledem 

displeje. Po zapnutí produktu je uvítán uživatel zobrazením logotypu e-Sco na obrazovce. 

Dále se mu zobrazuje rychlost jízdy, čas, stav baterie, zapnuté osvětlení, zda je produkt 

spárován s mobilním telefonem a také v jaký jízdní režim je používán. Po propojení 

s mobilním telefonem, může být na displeji zobrazen příchozí hovor nebo příchozí textová 

zpráva. Zároveň displej může upozornit na nestandartní situaci. 

 

obr. 7-11 Základní zobrazení displeje (tmavá a světlá varianta vzhledu) 
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obr. 7-12 Různá zobrazení na displeji 

7.2.2 Mobilní aplikace 

Uživatel kočárku na elektrický pohon si může do svého chytrého telefonu stáhnout aplikaci, 

která po propojení může získávat údaje o jízdě a o stavu kočárku. Z těchto údajů následně 

tvoří statistiky. Aplikace je také schopná pomocí alarmu uživatele na dálku upozornit, že se 

děje nějaká nestandartní situace. E-Sco může být na dálku uzamčeno a také je možné 

dohledat polohu, kde se nachází. 

 

obr. 7-13 Návrh mobilní aplikace 
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8 DISKUZE 

8.1  Psychologická funkce 

Koncept designu kočárku na elektrický pohon, který je zároveň dopravním prostředkem pro 

matku nebo obecně pro kohokoliv, kdo se o dítě stará, je úplně novým produktem. Na trhu 

v současné době nic podobného nenajdeme. Aby společnost přijala tento nový typ produktu, 

bylo by vhodné ho pozvolna začleňovat do praxe. Produkt by se stal cílem pozornosti, pokud 

by došlo k uvedení na trh.  

Cílovou skupinou jsou progresivní rodiče, kteří se zajímají o novinky v oblasti technologií. 

Právě tato skupina by se zřejmě stala prvními zákazníky, kteří by si produkt koupili a aktivně 

ho při používání propagovali. Už dnes existují influenceři a influencerky v oblasti 

technologií. Snaží se populaci seznámit skrz sociální sítě s novými trendy. Hlavním 

uživatelem navrženého kočárku by se staly s největší pravděpodobností ženy, které se ve 

většině případů starají o děti. I přes tuto skutečnost je produkt určen i pro muže. Díky 

možnosti využití elektrického kočárku bez konzole nesoucí autosedačku nebo sportovní 

sedák, může se produkt stát zajímavým i pro skupinu lidí, která hledá ideální elektrický skútr 

do města s vysokou stabilitou. Produkt se stává variabilnějším a cílová skupina se rozšiřuje.  

Při návrhu nebylo uvažováno použití klasické kočárkové korbičky kvůli nízké bezpečnosti. 

Dítě je v ní uloženo volně a stěny korbičky jsou z tenkého materiálu. Celkově není navržena, 

tak aby vydržela větší náraz. To je důvodem, proč je u návrhu použita dětská autosedačka. 

Ta je konstruována tak, aby vydržela silný náraz při dopravní nehodě. Zároveň je chytrým 

řešením využít zrovna autosedačku, kterou má každý rodič využívající auto. Z důvodu 

rozlišných autosedaček a jejich upevňovacímu mechanizmu, je možné si při koupi 

elektrického kočárku zvolit konzoli s požadovanými adaptéry. Dětská autosedačka umístěná 

na konzoli je mírně předsunutá před přední kola. V současnosti je mnoho existujících 

kočárků konstruováno tak, že je korbička, autosedačka nebo sportovní sedák předsunut 

podobně. 

Celkový výraz elektrického kočárku bude působit na člověka pokaždé jinak. Závisí to na 

použité autosedačce, sportovním sedáku, přídavném úložném prostoru nebo také jestli se 

bude jednat pouze o elektrický skútr bez vezeného dítěte. 
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8.2 Sociální funkce 

V dnešní době se čím dál tím víc rozvíjí mikromobilita. Jde o souhrn alternativních 

přepravních prostředků, které výborně slouží v ucpané městské dopravě. Právě díky svým 

výhodám si začíná získávat oblibu nejen na globálním trhu, ale i v České republice. V USA 

stoupl v roce 2018 počet jízd malými dopravními prostředky o 140 % oproti roku 2017. [77] 

Zároveň mnoho evropských měst usiluje o zavedení zákazu vjezdu do center měst autům se 

spalovacím motorem. Například v Německém Hamburku platí zákaz vjezdu do centra 

dieselovým autům od roku 2018. Jak bylo zmíněno v kapitole 3.1, je snaha velkých měst 

začít budovat ulice, které budou zahrnovat speciální komunikace pro mikromobilní dopravní 

prostředky. 

Využívání recyklovaných materiálů se v současnosti stává trendem a celkově souvisí s často 

zmiňovaným pojmem udržitelnost. Díky použitým recyklovaným materiálů se může stát 

produkt přitažlivým i pro skupinu populace, která vyhledává podobné produkty. 

Provedený dotazník, popsaný v kapitole 3.2, byl šířen pomocí sociálních sítí, zejména na 

Facebooku a Instagramu. Cílem bylo, aby ho vyplnilo co nejvíce lidí z cílové skupiny. To 

se povedlo díky influencerce na Instagramu, která oslovuje podobnou cílovou skupinu. Její 

sledující jsou převážně maminky využívající moderní technologie. 

Respondenty dotazníku jsou převážně ženy, přes 90 % a jejich průměrný věk je 28 let a více 

než 60 % respondentů má pouze jedno dítě. Nejčastěji bydlí ve městech, kam je kočárek na 

elektrický pohon určen. Na způsobu bydlení závisí skladování navrženého produktu. 

Uživatelé bydlící v rodinném domě, přes 42 % respondentů, by zřejmě skladovali a nabíjeli 

elektrický kočárek v chodbě, garáži nebo podobné technické místnosti s elektrickou 

zásuvkou. Vlastníci kočárku na elektrický pohon, kteří bydlí v bytě, by zřejmě využívali 

společných prostor v domě, např. kolárna. V tomto případě hraje roli navržené zabezpečení 

produktu. Dalším bodem v dotazníku bylo vlastnictví auta a řidičského průkazu. Z odpovědí 

je jasné, že většina respondentů vlastní obojí. Proto kočárek s možností přepravy v autě je 

vhodný. Předpoklad, že se tato cílová skupina často pohybuje ve městě, potvrzuje otázka, 

jak často se tam potřebují respondenti dostat. Na samotné řízení elektrického kočárku není 

díky maximálnímu výkonu 500 W potřeba řidičský průkaz, proto produkt uspokojí i ty, co 

řidičské oprávnění nevlastní nebo mají strach řídit auto. Více než 1x týdně se do centra města 

potřebuje dostat skoro 76 % respondentů. 30 % nepoužívá MHD, přes 41 % nemá rádo tento 

typ přepravy, více než 92 % chodí raději po městě pěšky a 56 % využívá pro přesun ve městě 

auto. Proto je nový koncept alternativního cestování po městě pro matku s dítětem velmi 

atraktivním řešením. Dostalo by se jim nezávislosti na MHD, zároveň by se jednalo ro rychlý 

přesun. Každopádně toto řešení počítá s vybudováním speciálních komunikací a omezením 

vjezdu do center měst pro osobní automobily se spalovacím motorem. 
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8.3 Ekonomická funkce 

Ekonomická funkce se odvíjí od ceny produktu po uvedení na trh. Ta nemůže být konkrétně 

určena. Lze ji přibližně odhadnout na základě podobných produktů, jako jsou elektrické 

skútry a také na základě ceny materiálů a výrobních technologií. Jak už bylo v této práci 

zmíněno (kapitola 3.7), cena elektrických skútrů dostupných na trhu se pohybuje okolo 

15 000 Kč a kočárky s elektrickou dopomocí mají cenu přibližně 50 000 Kč. Cena by byla 

podobná těmto kočárkům nebo lehce vyšší. Poté, co se stane produkt běžně používaným a 

mikromobilita se stane rozšířenější, cena klesne. Navržené výrobní technologie jsou voleny 

na základě předpokladu sériové výroby. To umožní lepší finanční dostupnost širší veřejnost. 

Pokud jde jenom o klasický kočárek bez elektrické dopomoci, prodávaný jako 

trojkombinace, šplhá se jeho cena u kvalitních značek také často přes 50 000 Kč. Mnoho lidí 

je ochotno za takový kočárek zaplatit. Produkt bude zakupován jako doplňková možnost, při 

potřebě pohybovat se po městě nezávisle. To znamená, že uživatelé budou zároveň vlastnit 

klasický kočárek. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout design kočárku na elektrický pohon. Při zpracování 

návrhu bylo využito poznatků získaných z rešerše a analýzy. Pro lepší pochopení 

problematiky byl proveden dotazník, také proběhla návštěva specializovaných prodejen 

s kočárky a mezinárodního veletrhu týkajícího se tohoto tématu. Na začátku procesu 

navrhování proběhly konzultace s pražským designérským studiem Koncern. Designéři 

z tohoto studia se zabývají navrhováním dětských autosedaček pro společnost CYBEX 

GmbH. Dále byla práce konzultována s šéf designérem interiéru ŠKODA AUTO docentem 

Peterem Olahem a v neposlední řadě s vedoucím práce docentem Ladislavem Křenkem. 

Díky získaným znalostem byl navržen design konceptu kočárku na elektrický pohon, který 

je zároveň alternativním dopravním prostředkem pro dospělého člověka. 

Během navrhování vzniklo několik pracovních modelů. Nejprve to byl model z kartonu, 

později to byly zmenšené modely na 3D tiskárně. Nejdůležitější pracovní model byl 

vytvořen z extrudovaného polystyrenu v reálném měřítku, díky kterému bylo možné lépe 

pochopit prostorové řešení. Na tomto základě byl optimalizován virtuální 3D model. 

Tvarování produktu je měkké a minimalistické kvůli propojení s dětskou tématikou. 

Základní barevnost byla volena střídmá s výrazněji barevnými funkčními prvky. Tvarování 

i barevnost nejsou svým zpracováním ve střetu s dostupnými dětskými autosedačkami 

a sportovními sedáky. Odhadnuté konstrukční parametry jsou srovnatelné nebo lepší než 

stávající produkty. Díky rychle rostoucímu vývoji v oblasti elektromobility lze očekávat, že 

se parametry jako je například dojezd kočárku nebo rychlost dobíjení budou zlepšovat. 

Koncept kočárku na elektrický pohon umožňuje přepravu dětí od narození do 3 až 4 let jejich 

věku. Souběžně s tím se jedná o prostředek mikromobility přepravující dospělé osoby. 

Produkt může být využit i jako klasický elektrický skútr pro cestování po městě. Návrh 

počítá s vybudováním nových komunikačních sítí ve městech, které budou speciálně určeny 

pro vozidla osobní mikromobility. Finální návrh splňuje technické i ergonomické aspekty. 
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11.1 Použité zkratky 

LED  Light Emitting Diode 

USB  Universal Serial Bus 

LCD  Liquid Crystal Display 

GPS  Global Positioning Systém 

BLDC  Brushless Direct Current 

Li-Ion  Lithium-Ion 

IP  Ingress Protection 

P+R  Park & Ride 

ABS  Akrylonitril Butadien Styren 

UV  Ultra Violet 
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