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ABSTRAKT
Témou diplomovej práce je dizajn mestského elektromobilu. Výsledkom práce je dizajn 
malého mestského elektromobilu, ktorý spĺňa technologické, konštrukčné, ekonomické, er-
gonomické a výtvarné aspekty s ohľadom na súčasné a budúce trendy v automobilovom 
priemysle.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Dizajn, elektromobil, mestská mobilita, batérie, elektrina 

ABSTRACT
The topic of this diploma thesis is design of a city electric vehicle. The result of this thesis 
is a design that respects technological, economic, ergonomic and visual aspects in regard to   
recent and future trends of the automotive industry.
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Design, electric vehicle, city mobility, batteries, electricity
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1  ÚVOD
Automobilový priemysel reaguje na obmedzenia a nariadenia týkajúce sa emisii vozidiel vy-
víjaním automobilov na alternatívnu pohon. Elektromobily sú jednou z alternatív. V histórii 
sa už pokusy o presadenie elektromobility konali, no vždy snaha o nahradenie spaľovacích 
motorov stroskotala na nevýhodách elektrických vozidiel ako bol slabý dojazd, vysoká cena, 
či dĺžka nabíjania a iné. V dnešnej dobe však už technológie pokročili a elektromobily sa 
stali konkurencie schopné. Batérie sa zmenšili, doba nabíjania sa skrátila a po elektromobi-
loch sa neustále zvyšuje dopyt. Prostredím, kde sú elektromobily využívané v súčasnej dobe 
najviac sú mestá. Práve veľké mestá dlhodobo bojujú so znečistením ovzdušia. Niektoré 
európske metropoly už zavádzajú opatrenia obmedzujúce vstup do centra pre staré dieselo-
vé automobily. V budúcnosti teda môžeme počítať s narastaním významu elektromobility 
v mestách a naopak so zmenšujúcim sa počtom automobilov so spaľovacím motorom.

Väčšina veľkých výrobcov automobilov má v dnešných dňoch v portfóliu aspoň jeden elek-
trický model. Aktuálne predávané modely vychádzajú buď z platforiem aút so spaľovacím 
motorom alebo sú postavené od základu na vlastnej platforme. V oboch z prípadov sa stáva, 
že elektromobil dostatočne nekomunikuje navonok svoj ekologický charakter. Elektromo-
bily sa stávajú symbolom čistej a tichej prepravy a preto by to mali reflektovať vzhľadom.
Témou diplomovej práce je návrh mestského elektromobilu a jedným z hlavných cieľov je 
navrhnúť vozidlo, ktoré tento aspekt bude rešpektovať a bude teda vzhľadom komunikovať 
svoju ekologickú povahu. Výsledkom práce je návrh vozidla, ktorý spĺňa estetické, tech-
nické, či ergonomické nároky trhu a zároveň bude konkurencie schopné z hľadiska cenovej 
dostupnosti a vyrobitelnosti.
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2   PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA
Táto kapitola sa zaoberá prehľadom súčasných poznatkov o elektrických vozidlách. V his-
torickej analýze je popísaná stručná história elektrických vozidiel, v dizajnérskej analýze sa 
sústreďuje na prehľad trhu. V technickej analýze je vysvetlené konštrukčné riešenie vozidiel 
tohto typu.

2.1  Dizajnérska analýza
V tejto časti je popísaná stručná história elektromobility a následne aktuálne ponúkané mo-
dely, či koncepty. Zhodnotené sú najmä estetické kvality, ale aj ergonómia, či technické 
parametre.

2.1.1 Historický prehľad
Konštruktéri a vynálezcovia v 19. storočí, kedy priemysel začal prudko napredovať, začali 
hľadať alternatívny spôsob pohonu ku vtedy používaným koňom alebo parným strojom. 
Vynález Thomasa Davenporta, rotačný elektromotor, bol vtedy už známy vďaka použitiu 
na malej lokomotíve. Thomas Parker, konštruktér z Londýna, ktorý pomohol elektrifikovať 
londýnske metro a bol zástanca ekologickej dopravy, ho použil vo svojom vynáleze. V roku 

1884 vyrobil vozidlo s elektromotorom na báze klasického koča, ktoré sa považuje za prvý 
elektromobil. [1]

Súčasne s prvými elektromobilmi boli hlavne v Severnej Amerike, Veľkej Británii a Ne-
mecku vyvíjané aj prvé spaľovacie motory. Hoci mali na prelome 19. a 20. storočia boli 
elektromobily v New Yorku, Bostone a Chicagu obľúbenejšie ako automobily na spaľovací 
pohon, s príchodom sériovej výroby modelu T automobilky Ford v roku 1913 sa to zmeni-
lo. Automobily so spaľovacími motormi sa stali dostupnými viacerým vrstvám spoločnosti 
a dosiahli vysoký úspech v predajnosti. [1]

Obr. 2-1 Elektromobil Thomasa Parkera – 1884 [1]
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Koncom 20. storočia pomohla ropná kríza a modernejšie technológie obnoviť vývoj elek-
tromobility a po rokoch vývoja začali  začiatkom 21. storočia vznikať konkurencie schopné 
stroje od automobiliek ako Tesla, či Fisker naznačujúce budúcnosť dopravy. 

2.1.2 Súčasné elektromobily
Trhu s elektromobilmi dominuje v súčasnej dobe americká značka Tesla vďaka popularite, 
ktorú získala svojimi revolučnými modelmi. Dorovnať sa ju snažia tradičné automobilky, 
z ktorých väčšina už má v ponuke aspoň jeden elektromobil. Tieto vozidlá sa v dizajne odví-
jajú buď z klasického automobilu so spaľovacím motorom, s ktorým zdieľajú mnoho súčastí 
alebo sú navrhnuté nanovo ako samostatný elektromobil.

2.1.3 Tesla Model S
Jedná sa o elektromobil s 5-dverovou karosériou typu liftback zapadajúci do segmentu lu-
xusných limuzín. Už od príchodu na trh sa stal tento model veľmi obľúbeným, čomu vý-
razne pomohol prémiovo pôsobiaci vzhľad. Karoséria má 5 dverí, ale zvažujúca sa strecha 
z profilu pripomína kupé karosériu. Prednej časti dominuje lesklá čierna maska, ktorá je na 
rozdiel od klasických áut bez chladiacich otvorov. Ich absencia naznačuje, že ide o vozidlo 
na alternatívny pohon.  Svetlá majú mierne agresívny výraz vďaka ich ostrému vykrojeniu, 
ktoré je zvýraznené denným led svietením. Tvar svetiel je zopakovaný aj na bočnej strane 
skupinou bočných okien. Tu nájdeme aj elektricky výsuvné madlá dverí, ktoré sa vysunú 
len pri otváraní. V opačnom prípade ostávajú zapustené, čo pomáha aerodynamike a zároveň 
pôsobí uhladene ako celý dizajn vozidla. Tvar zadnej časti pôsobí z časti športovo vďaka 
širokým blatníkom, ale zároveň elegantne kvôli prvkom ako sú chrómovaná lišta, oblá hra-
na kufru slúžiaca ako spojler či absencia výfukov. Ponúka sa aj v 7 miestnej verzii. Dospelí 
ľudia sa komfortne odvezú na piatich miestach, hoci vyššie postavy môžu mať v zadnej časti 
problém s priestorom na hlavu kvôli zvažujúcej sa streche. Príplatkové dve miesta v kufri 
sú vhodné len pre deti. Nabíjací port je integrovaný do boku zadného svetla vďaka čomu je 
úplne skrytý. Celá karoséria je vyrobená zo spevneného hliníku a niektoré časti sú z vysoko-
pevnostnej ocele. Vďaka absencii motoru vpredu je deformačná zóna značne viac vystužená 
ako pri bežných autách. Teslu poháňa buď jeden alebo dva elektromotory na nápravách. Od 
ich počtu závisí, či sa jedná o pohon zadných kolies alebo o pohon všetkých kolies. Celkový 
výkon sa pohybuje od 285 kW do 568 kW. Motory čerpajú energiu z kvapalinou chladeného 
batériového bloku umiestneného v podlahe, v ktorom sú Li-Ion články. Dojazd elektromobi-
lu je približne 400 km v závislosti od podmienok. [2]

Obr. 2-2 Tesla Model S [2]
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2.1.4 BMW i3
Ďalší model je zástupca kategórie kompaktných mestských vozidiel BMW i3. Jeho kom-
paktné rozmery už navonok prezrádzajú jeho určenie. Exteriér i interiér pôsobia na súčasné 
pomery mierne futuristicky. V prednej časti sa nachádzajú pre BMW charakteristické ľad-
vinky, no tentoraz nie sú otvormi, ale dizajnovým doplnkom, pretože elektromobil otvory 
na chladenie nepotrebuje. V nárazníku takisto žiadne otvory nie sú a automobil teda pri 
bližšom pohľade ako elektromobil naozaj pôsobí. Hmlové svetlomety sú posadené tesne pod 
hlavné svetlomety, ktoré sú z vrchnej časti ploché a pôsobia agresívne. Kapota je v čiernej 
farbe a cez A stĺpik je prepojená s čiernou skupinou bočných okien. Tie sú C stĺpikom znova 
prepojené so zadným oknom. Tento prístup ma za následok, že strecha je opticky oddelená. 
Nazýva sa to „Floating roof“. Pri pohľade z boku najviac zaujme zadné okno, ktoré je vý-
razne zväčšené v zvislom smere oproti prednému. Tento prvok presvetľuje interiér a zároveň 
auto ozvláštňuje, no ja ho považujem za vizuálne rušivý. Plynulá krivka by autu pristala 
viac, pretože rôznych odskokov a zahnutých kriviek je na aute naozaj dosť a pri celkovom 
pohľade to môže vyznieť nekonzistentne. V zadnej časti sa vozidlo výrazne zužuje a v kom-
binácii s na mieru navrhnutými pneumatikami o neštandardne úzkom rozmere to na mňa 
nepôsobí stabilne. Je to daň za lepšiu aerodynamiku, čo je pri elektrickom vozidle zásadné. 
Z ergonomického hľadiska sú zaujímavé zadné dvere, ktoré sa otvárajú opačne ako predné. 
Umožňuje to lepší prístup na zadné sedadlá, no na tie sa pohodlne usadí len menšia postava. 
Pozícia za volantom je nastaviteľná vo veľkom rozsahu a tak vodič nemá pocit že sedí príliš 
vysoko. Materiály v interiéri ako drevený dekor a špeciálne látky podtrhujú nadčasový fu-
turistický dizajn. Karoséria je navrhnutá s ohľadom na čo najnižšiu váhu a najmenší odpor 
vzduchu. Kokpit z plastu vystuženého uhlíkovými vláknami (CFRP) je pripevnený na hliní-
kovú platformu obsahujúcu elektromotor, akumulátory a podvozok. Vďaka tomu má vozidlo 
nízko položené ťažisko. O pohon sa stará elektrický motor s výkonom 125 kW. Dojazd i3 je 
približne 360 km. [3]

Obr. 2-3 BMW i3 [3]



24

2.1.5 Nissan Leaf
Ďalším modelom je Leaf od japonskej automobilky Nissan. Už na prvý pohľad je evidentné, 
že Nissan tento model navrhoval predovšetkým pre masy, pretože dizajnéri zvolili vzhľad 
konvenčného päťdverového hatchbacku. Zámerom bolo postaviť vozidlo, ktoré výrazne ne-
vybočuje z radu a ponúka alternatívu k spaľovaciemu motoru. Pre istú skupinu zákazníkov 
to je preferovaná kombinácia. Dizajnový jazyk bežných modelov značky Nissan je tu patrný 
už pri pohľade spredu. Maska, svetlomety a krivky na nárazníku a kapote prezrádzajú prí-
buznosť s modelmi Note, či Quashquai. Predošlý model mal prednú časť taktiež podobnú 
inému modelu – Micra, ale jednofarebná oblá predná časť len s malým otvorom na náraz-
níku viac dávala najavo svoj elektrický rodokmeň. Druhá generácia uvedená na trh v roku 
2019 už má masku zhodnú s ostatnými modelmi s tým rozdielom, že namiesto otvoru je 
zakrytá a lakovaná na čierno. Bočnému pohľadu dominuje C-stĺpik, na ktorom sa stretávajú 
bočné okná so zadným. Je to v súčasnej dobe veľmi populárny prvok, ktorý značky začali vo 
veľkom používať a opticky predlžuje vozidlo. V tomto mieste sa nachádza z môjho pohľa-
du najvýraznejší prvok celého exteriéru – zadné svetlo. Má dynamický tvar písmena L. Na 
jednom konci kopíruje tvar zadného blatníka a na druhom do neho hlboko zasahuje. Dáva 
to zadnej časti veľmi dynamický tvar a svetlá sú navyše prepojené cez piate dvere čiernou 
plochou. Na spodnej strane sa nachádza difúzor, ktorý dynamike zadnej časti pomáha tiež. 
Okrem zaslepených otvorov a niekoľkých detailov lakovaných bledomodrou farbou, ktorá 
má evokovať eko pôvod, nemá Nissan priveľa znakov elektromobilu. Považujem to za nie 
príliš vhodné riešenie. Ergonomicky je dizajn na dobrej úrovni a priestor pre päť pasažierov 
a objem kufru sú na pomery triedy štandardné. Elektromotor o výkone 110 kW je v tomto 
prípade umiestnený pod prednou kapotou a batérie v podlahe. Dojazd elektromobilu je oko-
lo 300 km. [4]

Obr. 2-4 Nissan Leaf [4]
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2.1.6 Jaguar i-Pace
Zástupcom kategórie crossover je medzi elektromobilmi nedávno predstavený I-Pace. Jedná 
sa o prvé čisto elektrické vozidlo značky Jaguar. Tvarovo vychádza z dizajnového jazyku 
SUV modelov značky. Má pritom kompaktnejšie rozmery a nižšiu svetlú výšku. Tieto atri-
búty ho predurčujú na mestskú prevádzku. Z predného pohľadu je najdominantnejšou veľká 
maska prevzatá od väčších modelov, ale je nepriepustná. Rovnako aj v nárazníku ostali 
prvky pripomínajúce bežné auto, takže je badať snaha o zachovanie konvenčného prístupu. 
Predná strana pôsobí viac ako nahnevaná šelma než eko-friendly vozidlo. Tomuto výrazu 
značne pomáhajú podlhovasté a úzke full-led svetlomety, široký rozchod kolies, svalnaté 
blatníky a tvarovanie kapoty. Bok vozidla je veľmi uhladený a rovnako ako pri vozidlách 
Tesly boli madlá na dverách zapustené pre zlepšenie aerodynamiky. Dominuje tu v strede 
rozšírený a na bokoch zúžený prah dverí, ktorý je v každej verzii lakovaný na čierno a ne-
sie názov modelu. Zadná časť podobne ako predá pôsobí veľmi športovo. Ostro tvarované 
subtílne svetlá opticky vozidlo rozširujú a v kombinácii so strešným spojlerom a spodným 
difúzorom dotvárajú pocit dynamiky. Vďaka tomu má i-Pace bližšie k športovým SUV ako 
elektromobilom a nekomunikuje navonok svoju ekologickosť. Môže to zaujať zákazníkov 
preferujúcich štýl, z môjho pohľadu chýbajú vozidlu prvky, ktoré by ho z portfólia značky 
viac odlíšili. V interiéri sú použité len drahé materiály ako drevo, kov, koža a mäkčený plast, 
ktoré sú v prémiovej triede očakávané, no sú vhodne skombinované s moderným dotyko-
vým infotainment systémom na stredovej konzole. Na mestské vozidlo je i-Pace priestranný 
a odvezie vpredu aj vzadu priemerne veľké dospelé osoby. O pohon sa stará dvojica elektro-
motorov na oboch nápravách s celkovým výkonom 300 kW. Batérie sú uložené v podlahe 
a zaručujú dojazd okolo 400 km na jedno nabitie. [5]

Obr. 2-5 Jaguar I-Pace [5]
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2.1.7 Tesla Model 3
Druhým modelom značky Tesla v tejto analýze je Model 3. Radí sa medzi kompaktné seda-
ny a je revolučným modelom značky, ktorým chce vizionár a majiteľ Tesla Motors spraviť 
elektromobilitu dostupnejšou. Na rozdiel od drahších modelov zameraných v prvom rade 
na luxus je Model 3 zameraný na jazdu po meste a nízku cenu. Predná časť zaujme ihneď 
absenciou masky s chladiacim otvorom alebo jeho imitáciou ako je to u iných elektromo-
bilov. Tu je namiesto toho veľká plocha na nárazníku zakončená ostrou hranou, na ktorú 
nadväzuje krivka kapoty. Zaoblené svetlomety  zasahujú do vystúpených blatníkov, vďaka 
ktorým pôsobí predok dynamicky. Z bočného profilu je vidieť podobnosť s karosériou typu 
kupé, kedy sa strecha plynule zvažuje až k hrane kufru. Je to typický znak sedanov Tesly. 
Z profilu a zozadu je Model 3 najviac podobný Modelu S. Hrana kufru je súčasne integro-
vaný spojler. Zadné svetlomety majú rovnakú grafiku ako u Modelu S ale mierne sa líšia 
tvarovaním. Model 3 má na vnútornej časti na svetle výrez. Celkový vzhľad elektromobilu 
je elegantný bez akéhokoľvek rušivého prvku a hlavne prednou časťou komunikuje navonok 
to, že sa jedná o elektromobil. V interiéri je ovládanie všetkých funkcii zaručené jedinou ob-
razovkou v strede palubnej dosky a to nie je z hľadiska ergonómie ideálne riešenie. Mnoho 
funkcii vyžaduje dedikované tlačidlo pre bezpečný a jednoduchý prístup k funkcii. Výkon 
elektromotora, ktorý je na zadnej náprave je 211 kW. Batérie sú ako pri väčšine analyzova-
ných elektromobilov umiestnené v podlahe a umožňujú dojazd okolo 500 km. Vozidlo má 
dodatočný batožinový priestor pod prednou kapotou. Veľkostne zapadá do strednej triedy 
vozidiel a je konkurentom pre BMW 3, Audi A4 a pod. [6]

Obr. 2-6 Tesla Model 3 [6]
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2.1.8 Renault ZOE
Model ZOE od Renaultu má v roku 2018 na trhu už druhú verziu. Model sa stal veľmi 
obľúbeným zástupcom kategórie supermini. Aj napriek malým rozmerom má päť dverovú 
karosériu. Tvarovaním prednej časti zapadá do radu modelov Renault. Všetkým momentál-
ne predávaným dominuje v prednej časti výrazné logo značky ktoré zasahuje na vrchu do 
kapoty a na spodku do nárazníka. Medzi kapotou a nárazníkom sa nachádza maska prepája-
júca svetlá. V prípade ZOE sa nejedná o nasávací otvor ale len o dizajnový doplnok. Predná 
časť sa nesie v duchu oblých kriviek, čo má za následok, že namiesto agresívneho výrazu má 
ZOE priateľský pohľad. Bočná časť je nevýrazná a neodlišuje sa od iných malých automobi-
lov žiadnym prvkom. Integrovanie zadných kľučiek do rámu okna môže byť považované za 
dizajnový prvok, no okno má v mieste kľučky príliš ostrý uhol a podľa môjho názoru pôsobí 
disproporčne. Na zadnej časti ma zaujali číre svetlá kosoštvorcového tvaru, do ktorých pre-
chádza linka z bočných dverí. Tieto svetlá spolu s prednými majú svetlomodré podfarbenie 
a v kombinácii s modrými doplnkami v interiéri naznačujú, že ide o vozidlo na alternatívny 
pohon. Jeho celkový dizajn pôsobí hravo, čo môže zaujať viac ženy ako mužov. ZOE je 
poháňaný elektromotorom s výkonom 80 kW pod prednou kapotou, ktorý je zásobovaný 
energiou z batérii pod podlahou. Dojazd je cca 400 km. [7] 

Obr. 2-7 Renault ZOE [7]
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2.1.9 Porsche Mission E Concept
Tento koncept zatupuje v analýze budúcnosť elektromobilov. Značka Porsche navrhla kon-
cept plne elektrického luxusného štvormiestneho kupé, ktorý naznačuje ako by sa mohol 
uberať jej dizajn v budúcnosti. Michal Mauer, šéfdizajnér značky Porsche uviedol, že cieľom 
tímu dizajnérov bolo dosiahnuť status rovnaký aký má najúspešnejší model 911. Snažili sa 
toho dosiahnuť typickými tvarmi ako masívne blatníky v ktorých sú umiestnené svetlomety. 
Svetlá pozostávajú zo štyroch bodov ako je to v súčasnom dizajnovom jazyku Porsche zvy-
kom. Sú spojené s nasávacími otvormi pre chladenie bŕzd, čo pôsobí dynamicky a zároveň 
funkčne. Z boku silueta nadväzuje na úspešné predávané modely 918 Spyder, či Panamera. 
Nabíjací port je skytý pod výsuvným ľavým blatníkom. Do šírky výrazne vystupujú blatníky 
kopírujúce svojim závalitým tvarom kolesá. Kokpit je preto od blatníkov vizuálne oddelený. 
V zadnej časti umeistnené koncové svetlo sa tiahne po celej šírke. LED pás by sám o sebe 
nepripomínal automobily Porsche, ale pod ním do vnútra tvarované hrany s logom k tomu 
napomohli. V spodnej časti sa ešte nachádza difúzor, ktorý má dôležitú funkciu pri obtekaní 
vzduchu. Hoci jeho exteriér značne pripomína okruhové superšporty, interiér pojme štyroch 
pasažierov. Dva elektromotory na oboch nápravách produkujú výkon 440 kW a boli prebraté 
z modelu 919 Hybrid, ktorý vyhral závody Le Mans. Batérie v podlahe zaručujú dojazd 500 
km a pri úplnom vybití poskytujú možnosť nabiť vozidlo na ďalších 400 km za krátkych 15 
minút. Koncept ukazuje, že elektromobily budúcnosti môžu byť navrhnuté s ohľadom na 
históriu značky a pritom byť plné najmodernejších technológii. [8]

Obr. 2-8 Porsche Mission E Concept [8]
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2.1.10 Honda EV
Najnovším ekologickým prírastkom do portfólia značky Honda je nedávno predstavená 
Honda EV. Vozidlo kompaktných rozmerov prichádza na trh v dobe, kedy výrobcovia sú-
peria o najviac futuristický vzhľad. Napriek tomu sa rozhodli dizajnéri zvoliť inú cestu. Na 
kompaktnú platformu zapadajúcu do kategórie malých elektromobilov postavili elegantný 
trojdverový hatchback s nádychom štýlu retro. Tým je odlišná nie len od konkurenčných 
modelov iných značiek, ale aj od výrobkov samotnej Hondy. Tá približne od roku 2005 s prí-
chodom modelu Civic ôsmej generácie prezývaným ufo, začala pooužívať výrazne futuris-
tické a dynamické tvary. Honda EV má v prednej časti výrazný v podstate len jeden tvarový 
celok a to masku. Okrem masky, ktorý obsahuje aj svetlá a nabíjací port sa tu nenachádza 
výraznejší alebo rušivý prvok. Je to dané aj vďaka tomu, že dizajnéri zvolili čisté plochy 
v oblastiach, kde by mal bežný automobil nasávacie otvory pre prívod vzduchu ku chladiču. 
Zaujímavosťou popri retro vzhľade je aj fakt, že predná maska je identická so zadnou a teda 
vozidlo je po tejto stránke symetrické. Symetria dodáva vzhľadu Hondy osobitý charakter 
a ešte viac zvýrazňuje eleganciu a čistotu línii. Z profilu je vozidlo takmer úplne hladké, 
výrazným prvkom sú len kamery snímajúce okolie vozidla. Vozidlo s dojazdom 200 km 
konkuruje väčšine malých mestských automobilov. V mestách je infraštruktúra dobíjacích 
staníc v súčasnej dobe už pomerne rozvinutá a preto takýto dojazd plne postačuje do mest-
skej premávky. Vďaka elektromotoru produkujúcemu až 100 kW je Honda schopná cestovať 
rýchlosťou až 145 km/h, takže sa nestratí ani mimo mesta. Takýto výkon je v meste zbytočný 
a výrobca sa mohol sústrediť viac na cenovú dostupnosť, nakoľko so slabším motorom by 
nebola potrebná 32 kWh batéria a cena by bola tým pádom nižšia. [9]

Obr. 2-9 Honda EV [9]
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2.1.11 Renault Twizy
Zástupcom kategórie microcar je pomerne dosť populárny model od značky Renault. Twizy 
je akýmsi štvorkolesovým dopravným prostriedkom pripomínajúcim štvorkolku. Na prvý 
pohľad sa nejedná o bežný elektromobil, ktorý by vychádzal z konvenčných platforiem. Útla  
karoséria alebo lepšie povedané rám, je s kolesami spojená cez obnažené časti podvozku. 
Tvarovo vychádza z trojkolesových vozidiel alebo motocyklov, ktoré týmto riešením vzdia-
lene pripomína. Jedno centrálne svetlo zadnej časti príbuznosť motocyklom ešte viac pod-
trhuje. Hmota je rozmiestnená nesúrodo. Veľká nafúknutá oblasť medzi prednými kolesami 
opticky vystupuje z kabínovej časti. Zozadu je riešenie rovnaké a tak vozidlo pôsobí, akoby 
malo oddeliteľnú kabínu. Podporuje to aj farebný kontrast, kedy kabína je výraznej lesklej 
farby a podvozková časť ostala ako nelakovaný plast. Napriek veľkosti len okolo dvoch met-
rov sa vnútri odvezú dve osoby sediace v rade za sebou. Nápadná podoba so štvorkolkami 
a trojkolkami nie je náhodná. Twizy je klasifikovaný v európe ako ťažká štvorkolka. Jeho 
základný výkon 4 kW by sa mohol zdať ako nedostatočný, čo i len na rozbeh, no pri jeho 
váhe 500 kg dokáže prejsť 90 km. V mestskom prostredí je táto hodnota dostačujúca. Vďaka 
klasifikácii ako ťažká štvorkolka je navyše tento model riaditeľný aj osobou, ktorá dovŕšila 
16 rokov. Twizy nemá po stranách sklá a teda pasažieri niesu nijak krytý voči poveternost-
ným podmienkam, preto je využitie tohto vozidla obmedzené na miesta s dobrým počasím.   
Malá batéria, lacné materiály a masová výroba dovolili Renaultu ponúkať tento model už 
za cenu okolo 7 tis. Eur, čo je na elektrické vozidlo nezvyčajná cenová hladina. Naozaj tak 
štvorkolkám môže konkurovať nie iba vzhľadom, ale aj cenou. Vyrába sa od roku 2012 a teší 
sa silnej popularite. [10]

Obr. 2-10 Renault Twizy [10]
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2.2  Technická analýza
V tejto kapitole sú popísané technologické aspekty problematiky výývoja elektromobilu. 

2.2.1 Klasifikácia Automobilov a elektromobilov
Osobné automobily  a elektromobily sa pre lepší prehľad na trhu delia na triedy. Zaradenie 
do príslušnej triedy sa odvíja od mnohých parametrov. Najdôležitejšími sú vonkajšie roz-
mery a vzdialenosť náprav nazývaná aj rázvor. Zohľadnené sú taktiež faktory ako cenová 
hladina  usporiadanie interiéru, či dostupné prvky výbavy. Užitkové vozidlá majú svoj vlast-
ný klasifikačný systém. Rozdelenie sa u niektorých krajín vo svete mierne líši. Uvádzam 
delenie podľa Európskej únie a Slovenskej republiky. V súčasnej dobe používa Európska 
únia osem tried. Slovenská republika má tiedy G a H podrobnejšie rozdelené a celkový počet 
tried je teda 13. [11]

Európska únia    Slovenská republika

A - mini, microcar , quadricycle A - mini, microcar, štvorkolka
B - small cars   B - malé
C - medium cars   C - nižšia stredná trieda
D - large cars   CD - stredná trieda
E - executive cars   D - vyššia stredná trieda
     E - luxusné
S - sport coupes   F - športové
J - SUV    G1 - SUV
M - MPV    G2 - terénne
     H1 - malé MPV
     H2 - MPV nižšia stredná
     H3 - MPV stredné
     H4 - MPV veľké

2.2.2 Definícia Elektromobilu a rozmery
Elektromobil alebo EV (angl. Electic vehicle) je vozidlo využívajúce pre svoj pohon elek-
trickú energiu. Využíva na to elektomotor, zvyčajne bezstupňovú prevodovku a energiu čer-
pá z akumulátorov. Rozmery závisia na danej triede vozidla. Pre ukážku bol zvolený elek-
tromobil BMW i3, ktorý patrí do segmentu B. [12]

Obr. 2-11 Rozmery elektromoblu kategórie B v mm [12]
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2.2.3 Vnútorné usporiadanie elektromobilu
Z dizajnérskej analýzy  vyplynulo, že súčasné elektromobily konštrukčne do určitej miery 
vychádzajú z automobilov. Majú samonosnú karosériu, podvozok, batožinový priestor i po-
honné ústrojenstvo. Najväčším rozdielom je práve posledný bod. Konštruktéri umiestňujú 
elektromotor zvyčajne buď priamo na nápravu alebo pod kapotu ako by to bol motor spaľo-
vací. Najťažší komponent, batérie, sú takmer vždy uložené v podlahe pre využitie jej veľkej 
plochy a zníženie ťažiska. [12] 

2.2.4 Pohon
Ako vzorový model pre popis pohonu bude použitá Tesla Model S. Základom je akumulá-
tor, ktorý slúži ako zdroj energie. Energiu z neho čerpá elektromotor, ktorý má dva režimy. 
Pri použití plynového pedálu funguje ako motor a pri brzdení ako generátor rekuperujúci 
energiu z brzdenia naspäť do batérii. Medzi elektromotorom a akumulátorom sa nachádza 
invertor, ktorý premieňa jednosmerný prúd z akumulátoru na obojsmerný prúd potrebný 
pre elektromotor. Inertor taktiež riadi elektromotor a ovláda jeho rýchlosť. Na kolesá je 
prenášaná sila jednostupňovou prevodovkou a otvoreným diferencálom. Otvorený diferen-
ciál spôsobuje problémy pri state trakcie jedného kolesa, čo sa dá pri elektromotore vyriešiť 
jednoduchým pribrzďovaním pretáčaného kolesa alebo znížením prísunu energie. [13]

Obr. 2-12 Vnútorné usporiadanie BMW i3 [12]
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2.2.5 Elektromotor
K premene elektrickej energie na mechanickú prácu využíva elektromagnetické javy ku 
ktorým dochádza pri prechode elektrického prúdumagnetickým polom. Elektromotor pozo-
stáva z dvoch hlavných častí. Z rotoru a statoru, ktoré spolu navzájom interagujú. 

Rozdeliť ich je možné na základe toho, či sú určené pre striedavý (AC) alebo jednosmerný 
(DC) prúd. DC elektromotory existujú kartáčové a bezkartáčové. AC motory existujú syn-
chrónne a indukčné (asynchrónne). Kartáčové motory sú tradične používané v aplikáciach 
citlivých na cenu. Avšak je potrebné ich pravidelne servisovať. Bezkartáčové motory sú na 
údržbu jednoduchšie, vydržia viac, no sú aj drahšie. Synchrónne motory udržiavajú zhodnú 
frekvenciu rýchlosti s dodaným prúdom a preto sú vhodné pre aplikáciu, kde je potrebná 
konštantná rýchlosť. Indukčné motory využívajú elektromagnetickú indukciu magnetického 
pola statora na vytvorenie elektrického prúdu v rotore. Prednosťami sú nastaviteľná operač-
ná rýchlosť pomocou elektroniky, vysoký točivý moment a vysoká výdrž. Nevýhodou môže 
je nutnosť použiť invertor pre zmenu DC prúdu z akumulátoru na AC. Trojfázový indukčný 
AC motor je dnes štandardom pohonu najpredávanejších elektromobilov. [14]

Elektromotor je umiestnený v mnoho prípadoch priamo na nápravách. Je možné ho umiest-
niť aj do priestoru pod prednou kapotou, kde nahradí spaľovací motor. Táto možnosť je 
preferovaná pri vozidlách, ktoré preberú karosériu a podvozok od automobilu s benzínovým, 
či dieselovým motorom. Umiestnenie elektromotoru priamo v kolese je ďalšou možnosťou, 
hoci nie je momentálne využívaná a overená narozdiel od predošlých dvoch. Elektomotor je 
v tomto prípade v jednom celku s nábojom a kotúčovou brzdou. [15]

Obr. 2-13 Pohonné ústrojenstvo Tesly Model S [13]
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2.2.6 Batérie
V automobilovom priemysle tak ako aj pri výrobe elektroniky boli v rámci histórie použí-
vané rôzen typy batérii s rozličnými vlastnosťami. Naj používanejšie tri typy sú Lead-Acid, 
NiMH a Li-Ion. [16]

Lead-Acid
Boli vynájdené v r.1859. Sú najstaršou používanou formou nabíjateľných batérii stále v pro-
dukcii. Od 19. storočia boli použité v mnohých typoch elektrických vozidiel. 
Meno je odvodené od konštrukcie, Lead- vodivé elektródy a Acid- kyselinový roztok. Hlav-
nou výhodou je, že po mnohých rokoch používania je táto technológia jednoduchá na výro-
bu a dobre známa. Majú, žiaľ, slabú efektivitu, kde na kg váhy pripadá 34Wh a navyše pri 
používaní produkujú toxické plyny a pri preťažení hrozí explózia. [16]

Nickel Metal-Hydride(NiMH)
Tento typ batérii sa začal komerčne používať v 80. rokoch 20. Storočia. Majú dvakrát takú 
špecifickú energiu ako Lead acid batérie, 68Wh/kg. To znamená podstatné ušetrenie váhy 
vozidla pri použití NiMH technológie. NiMH má vyššiu hustotu energie, čo umožňuje zmes-
tiť batériu do menšieho priestoru pri rovnakej kapacite. Avšak, tieto batérie disponujú radou 
nevýhod. Majú nižšiu efektivitu dobíjania ako ostatné typy batérii. Veľkou nevýhodou je 
aj samovybíjanie, čo približne činí 12,5% kapacity za deň pri izbovej teplote a normálnych 
podmienkach. To sa samozrejme zvyšuje pri pôsobení tepla alebo chladu. [16]

Lithium Ion (Li-ion)
Batérie typu Li-ion sú považované v dnešnej dobe za štandard zdroju energie pre elektrické 
vozidlá. Prišli na trh koncom 20. storočia a rýchlo nahradili zastaralé typy akumulátorov. 
Existuje mnoho druhov Li-ion a výrobcovia automobilov sa sústreďujú na tie, ktoré po-
núkajú excelentnú výdrž. Sú menej náchylné na samovybíjanie. Niektorí experti tvrdia, že 
Li-ion batérie sú najbližšie k dokonalému typu nabíjateľnej batérie. Majú špecifickú energiu 
140Wh/kg a vysokú hustotu, čo ich predurčuje pre použitie v moderných elektomobiloch. 
Ale majú aj svoje nevýhody. Sú považované za nie veľmi cenovo dostupnú technológiu. 

Obr. 2-14 Elektromotor v kolese [15]
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Li-ion je takisto možné prehriať, či preťažiť, ale to je riziko, ktoré sa nedá odstrániť pri 
žiadnom type batérie. Lithium ionové batérie sú najviac zastúpeným typom u automobilov 
na súčasnom trhu. [16]

2.2.7 Nabíjanie
Vozidlo je možné nabiť zo špecializovanej nabíjacej stanice alebo z klasickej elektrickej 
siete. Rýchlosť nabíjania záleží od typu prúdu, ktorý sa do automobilu privádza. Batériové 
články  dokážu uložiť len jednosmerný (DC) prúd. Tým sú schopné nabíjať len výkonnejšie 
nabíjacie stanice meniace AC prúd z elektrickej siete na DC. Ak sa vozidlo nabíja priamo zo 
siete, palubná nabíjačka integrovaná vo vozidle vykoná túto premenu. Transformácia spo-
maľuje celkový čas nabíjania a preto je v prípade možnosti lepšie zvoliť nabíjaciu stanicu 
pred bežnou zásuvkou. [17]

Pre domáce nabíjanie je vhodné zriadiť 400V trojfázovú zásuvku, ktorá dokáže využiť pa-
lubnú nabíjačku vozidla na plný výkon. Výrobcovia elektrických vozidiel poskytujú nabíja-
cie káble k vozidlu pri kúpe. Súčasťou výbajú redukcie na domáce nabíjanie. Automobilka 
Tesla taktiež ponúka možnosť dokúpenia druhej palubnej nabíjačky , čím sa zdvojnásobí 
nabíjací výkon z 11 kW na 22 kW. V praxi to napríklad pre Model S znamená nabitie 108 
km dojazdu za hodinu nabíjania.  [16]

Nabíjacie konektory
Najrozšírenejším typom nabíjacieho konektoru je Type 2 od výrobcu Mennekes. Spoločnosť 
Tesla má svoje modely konektory mierne upravené na použitie kompatibilné so svojimi 
Supercharger nabíjacími stanicami. Taká nabíjacia stanica má výkon 135 kW a nabíja rých-
losťou 540 km dojazdu za hodinu. Dokáže nabiť batériu Modelu S z 10% kapacity na 80% 
za 40 minút. [16]

Konektory Mennekes boli v roku 2016 vyhlásené Eúrópskou komisiou za oficálne konekto-
ry Európskej únie a preto sú preferované výrobcami a montované do automobilov jazdiacich 

Obr. 2-15 Nabíjací konektor Tesla [17]
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po Európe  Klasický konektor Type 2 určený na nabíjanie AC prúdom môže byť doplnený 
v spodnej časti o dva DC piny. V takom prípade sa už jedná o CCS 2 - combined charging 
system 2. Tento konektor je potom viac versatilný, pretože umožňuje pripojiť klasickú nabí-
jačku typu 2, i CCS 2. [18]

Sieť nabíjacích staníc
Podľa Európskeho združenia výrobcov automobilov by aktuálnych približne 100 000 na-
bíjacích miest v Európskej únii malo k roku 2025 narásť dvadsaťkrát. ACEA uvádza, že 
76% z toho je rozptýlených na území len štyroch krajín. Holandska, Nemecka, Francúzska 
a Veľkej Británie. Najviac nabíjacích staníc sa nachádza v Holandsku, 28% z celkového 
počtu, pričom krajina zaberá len 1% územia EÚ. Počet sa teda bude prudko zvyšovať v na-
sledujúcich rokoch, čo bude znamenať dobré podmienky pre rozvoj elektromobility. V grafe 
je možné vidieť pomer územia k počtu nabíjacích staníc krajín EÚ. [19]

Obr. 2-16 Nabíjací port CCS 2 [18]
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2.2.8 Materiály
Veĺmi dôležitou súčasťou automobilového priemyslu sú materiály. Ovplyvňujú nie len jazd-
né vlastnosti vozidla, bezpečnosť, ale majú ohromný vplyv aj na prírodu. Je to dané tým, že 
automobilový priemysel je najrozšírenejší priemysel na svete. Je teda jedným z hlavných 
znečisťovateľov planéty a použitie materiálov v na výrobu elektromobilov by malo na tento 
faktor brať ohľad. [20]

Oceľ
Najpoužívanejším materiálom je v strojníctve po stáročia oceľ. V automobilovom priemysle 
má od jeho počiatku stále miesto a dodnes predstavuje väčšinu váhy vozidla. Používa sa 
hlavne ako štrukturálny prvok pre svoje pevnostné vlastnosti. Býva použitá na výrobu skele-
tonu vozidla, ktorý chráni posádku a zároveň spevňuje vozidlo proti nežiadúcim vplyvom 
nerovností na vozovke. Kvôli nižšej cene oproti hliníku sa používa u väčšiny automobilov 
aj na diely ako sú strecha, či rámy dverí, pretože používanie oceli sa za roky produkcie vy-
vinulo a dnes je bežné využitie rozličných typov oceli na rozličných miesta vo vozidle. [20]

Obr. 2-17 Pomer veľkosti krajiny ku počtu nabíjacích staníc [19]
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Plast
Tak ako oceľ, aj plasty sa používajú v automobloch už dlhú dobu. Podľa inštitútu American 
Chemistry Council je súčasná produkcia na plastoch závislá a plast tvorí u nových vozidiel 
v priemere až 50 % z použitých materiálov. Plasty ako ABS, či PP GF40 sú bežne používané 
na výrobu od dielov interéru až po diely v motorovom priestore odolné vysokým teplotám. 
U elektromobilov je rozšírené použitie aj spevnených kompozitných materiálov pre ich pev-
nosť a nízku váhu. [20] 

V súvislosti s plastami prichádza otázka ekológie, pretože ich výroba nie je šetrná k životné-
mu prostrediu a rovnako tak nie je ľahké ich rozložiť. Významnú ĺohu v tomto spore zohráva 
cena a vlastnosti plastov. To sú hlavné faktory, pre ktoré sa plasty zatiaľ nepodarilo nahradiť. 
Existujú plasty ako recyklovateľný ABS plast, ktorý je možné viacnásobne recyklovať. Po-
užitie takéhoto materiálu môže byť kompromisom a cestou ako zachovať nízke náklady 
a nezaťažovať príliš ovzdušie. 

Dobrým príkladom plastového materiálu, ktorý je ekologický je aj materál od spoločnosti 
Repreve. Tá vyrába plast tvorený z 80 % použitými a zrecyklovanými plastovými fľašami.
Spoločnosť spolupracuje napríklad s automobilkou Ford, ktorej dodáva tkaninu do interié-
rov elektrických modelov. [21]

Hliník
Ďalším vo veľkom používaným kovom je hliník. Pre svojú tuhú povahu a zároveň nízku 
váhu je používaný najmä ako ľahšia náhrada ocele v prípadoch, kedy je váha rozhodujúci 
faktor. Využíva sa napríklad ako materiál na výrobu bloku motora. Takisto sa používa ako 
základný materiál na výrobu skeletov namiesto ocele, no hliníkové rámy a karosérie sú 
spravidla násobne drahšie hlavne kvôli finančne náročnému spôsobu spracovania akým je 
napríklad zváranie. Lacnejšou alternatívou môžu byť lepené a šróbované spoje. Hliník je 
často využívaný aj na disky kolies. Jeho neváhodou okrem ceny je aj náročné tvarovanie, 
preto vonkajšie diely ako kapota, či strecha s hliníka sa objavujú len na drahšich automobi-
loch. [20]

Guma
Pneumatiky sú jediným prvkom deliacim vozidlo od vozovky. Sú teda veľmi dôležité pre 
správne fungovanie automobilu. Tlmia nárazy, držia vozidlo na vozovke a pomáhajú zrých-
lovať, či bezpečne zastaviť. Aby ich funkcia bola zachovaná, musia byť v dobrej kondícii, 
pretože guma časom tvrdne a teda staré pneumatiky je potrebné vymieňať. Z tohto dôvodu 
a takisto preto, že pneumatiky sú spotrebným tovarom, ktorý sa opotrebúva, je guma jedným 
z najviac potrebných materiálov pre automobilový priemysel.Pneumatiky potrebuje každé 
vozidlo. [20]

Sklo
Rovnako ako oceľ, hliník, plasty a guma je pre automobilový priemysel dôležité sklo. Jeho 
výhodou je možnosť opakovanej recyklácie, čo u plastov nebýva pravidlo. Sklo tvorí prie-
hľadnú membránu medzi kokpitom a okolným prostredím, ktorá prepúšťa svetlo, ale zá-
roveň napríklad tlmí hluk. Okrem skla je rozšírené používanie aj materiálov zo sklených 
vlákien. [20]
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3   ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE

3.1  Analýza problému
Diplomová práca sa zaoberá dizajnom mestského elektromobilu. Z prehľadu súčasného stavu 
vyplynulo, že dizajn moderných elektromobilov sa uberá dvomi smermi. Buď elektromobil 
vychádza z platformy automobilu so spaľovacím motorom alebo je  od počiatku navrhovaný 
ako elektrické vozidlo. Tvar sa v prvom prípade nelíši od bežného auta a odlišnosti sú badať 
len vo forme farebných a dizajnových doplnkov. V druhom prípade sú elektromobily odlíše-
né razantnejšie. Majú svoje vlastné charakteristické črty ako absencia chladiacich otvorov, či 
výfuku, aerodynamiku zlepšujúce prvky. Nieje však vždy jasné, že sa jedná o elektromobil. 
Ten by mal vzhľadom upozorňovať na svoju ekologickú povahu a odlišnosť. 

V konštrukcii elektromobilov sa používajú pre odľahčenie materiály ako spevnený hliník, 
laminované uhlíkové vlákna, či kompozity pre kompenzáciu vysokej hmotnosti batérii. Naj-
viac využívaným typom batérii sú Li-Ion články. Tie sa rokmi osvedčili a ponúkajú momen-
tálne najlepšie vlastnosti. Umiestňujú sa vždy do podlahy vozidla pre maximálny priestor 
a zníženie ťažiska. Energiu z nich čerpá indukčný elektromotor, ktorý sa môže nachádzať na 
náprave, v kolese alebo i v mieste bežného motora pod kapotou. Umiestnenie na náprave je 
z hľadiska jednoduchosti konštrukcie a distribúcie váhy najlepšie riešenie. 

V mestskom prostredí sa uplatnia najlepšie elektromobily a automobily kategórii A a B. Mini 
a malé vozidlá spĺňajú nároky mestskej premávky na rozmery a pre krátke trasy poskytujú 
dostatok pohodlia. Druhá rada sedadiel je zvyčajne pre dospelú osobu len núdzové riešenie 
a pohodlne je využiteľná len pre malé osoby alebo deti. Je teda možné uvažovať o využití 
tohto priestoru na zväčšenie batožinového. 

Ideálnou voľbou pre vozidlo určené výhradne do mestského prostredia je trieda microcar 
niekedy označovaná aj ako štvorkolka. Tieto vozidlá nepodliehajú bezpečnostným nárokom 
kladeným na väčšie autá a veľkou výhodou tejto klasifikácie je možnosť riadiť ich od 16 
rokov v prípade, že nedosahujú maximálnu rýchlosť vyššiu ako 45 km/h a majú do 50 ccm.

3.2  Zhrnutie rešerše

3.2.1 Silné stránky
K silným stránkam moderných malých elektromobilov patrí určite ich technologická vyspe-
losť. Oproti vozidlám zo začiatku storočia majú neporovnateľne vyšší dojazd, rýchlosť nabí-
jania a nižšiu váhu. Silnou stránkou je aj dynamika, v ktorej elektromobily porážajú mnoho 
výkonných automobilov. Plusom môže byť aj rozšírenie batožinového priestoru v prípade 
motora umiestného na náprave.

3.2.2 Slabé stránky
Hoci sa dojazd rapídne zvýšil, stále nemôžu elektromobily konkurovať automobilom. Doba 
nabíjania takisto znižuje potenciál. U malých elektromobilov môže zákazníkov odradiť 
často infantilný vzhľad, ktorý pôsobí žensky. Váha elektromobilov je tiež vyššia ako u auto-
mobilov, čo znamená rýchlejšie opotrebenie brzdových komponentov a pneumatík.
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3.3  Ciele práce
Elektromobil určený do mesta by mal spadať do kategórie A - mini alebo B - malé. Maximál-
na dĺžka by podľa nemala presiahnuť 4 m a rázvor by nemal byť vačší ako 2,6 m. Ideálnou 
podkategóriou kategórie mini je pre mestské vozidlo spomínaná kategória microcar.

Dojazd na jedno nabitie so štandardnou batériou kategórie microcar s kapacitou okolo 6 
kWh bude v mestskej premávke postačovať.

Cieľovou skupinou sú primárne úspešní mladí ľudia (25-35 rokov) v  produktívnom veku 
ktorým je myšlienka eko dopravy blízka a sú kúpyschopní. Sekundárnou skupinou sú ľudia 
v rokoch 35-60, ktorí spoznávajú alternatívne možnosti dopravy a začínajú s ao ne zaujímať. 
Cenová kategória produktu by podľa konkurenice mala byť 15 000 - 30 000 eur.

Elektrické vozidlo by malo byť vyrábané sériovo vo veľkých počtoch kusov. Klasickým 
technologickým postupom ako je bodové zváranie, lisovanie plechov z dostupných, ale ľah-
kých materiálov ako sú hliník, laminované uhlíkové vlákna, atď. Inovatívnosť riešenia by 
mala spočívať v odlíšení vozidla od konkurencie zdôraznením jeho elektrického charakteru. 
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4   VARIANTNÉ ŠTÚDIE DIZAJNU

4.1  Variant I. 
Prvým návrhom je malé mestské vozidlo, ktorého silueta tvarovo vychádza zo štandard-
ne vyrábaných karosérii typu hatchback. Hlavnou myšlienkou bola snaha o minimalistické 
poňatie štandardného prístupu a odstránenie prvkov ako nasávacie otvory v prednej maske. 
To malo za cieľ zjednodušiť vzhľad natoľko, aby na prvý pohľad vzbudzovalo dojem, že sa 
jedná o elektrické vozidlo. Pre maximalizovanie výhľadu z vozidla sú bočné okná plynule 
prepojené so zadným bez stĺpikov. Strecha a čelné okno sú rovnako tvorené jednou plynu-
lou plochou, ktorá je dominantným prvkom návrhu. Plochá strecha zároveň môže slúžiť na 
umiestnenie solárneho panelu na dobíjanie batérii. V zadnej časti sa zvažuje nadol, čo vo-
zidlu dodáva športový charakter.

Na vozidle absentujú nasávacie otvory, či výfuk a tvar je prispôsobený aerodynamike. To po-
máha rozpoznať, že sa jedná o elektrické vozidlo. Veľké sklenené plochy na bokoch a stre-
che zaručujú dobrý výľad z vozidla, ale sú náročné na výrobu. Takisto oddelenie vrchnej 
a spodnej časti karosére vzadu by malo nepriaznivý vplyv na bezpečnosť a jazdné vlastnosti. 
Nie je ideálny ani príloš konvenčný celkový vzhľad, kvôli zachovaniu siluety karosérie typu 
hatchback. 

Obr. 4-1 Variant I. 
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4.2  Variant II.
Druhým variantom je malý elektromobil so zámerne vizuálne oddelenou kabínou od podoz-
kovej časti. Hlavnou myšlienkou pre vytvorenie tohto variantu bola modularita. Tá sa v po-
slednej dobe dostáva do popredia nie len v produktovom dizajne, ale už sa začína aplikovať 
aj v automobilovom priemysle. Takýmto spôsobom by mohla byť kabína používaná nezá-
visle na podvozkovej časti napríklad ako súčasť osobného dronu, či kvadrokoptéry. Vozidlo 
vyzerá na súčasné pomery futuristicky a z tvaru je zrejmé, že nemá klasický spaľovací motor. 
Predná časť je tvorená súvislou plochou bez akýchkoľvek otvorov. Zadná časť je symetrická 
s prednou, jediným rozdielom je sfarbenie svetlometov. Podvozková časť je s kabínou vizu-
álne prepojená len pomocou bočných líšt. 

Veľká presklená kabína má plochú strechu, ktorá plní funkciu čelného aj zadného okna. Je 
možné do nej integrovať solárne panely. Pre manipuláciu s kabínou je podvozková časť 
v priestore medzi nápravami príliš subtílna, čo môže spôsobovať problémy pri jazde a preto 
je toto riešenie nevyhovujúce. Takisto je problémom užívateľská náročnosť a pravedpodob-
ne vysoké náklady na výrobu. Vozidlo by bolo výrazne odlišné od iných elektromobilov 
a na prvý pohľad evokuje, že je poháňané alternatívnymi zdrojmi. To ale nieje dostatočná 
kompenzácia za spomenuté nedostatky. 

Obr. 4-2 Variant II. 
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4.3  Variant III.
Tretím variantom je vozidlo inšpirované futuristickými konceptami prepravy. Bočné a zadná 
stena sa od strechy postupne zvažujú do kolmej roviny. Celkový tvar teda pripomína kapsulu 
v tvare zaobleného kvádru. Tento tvar je narušený v prednej časti skosenou plochou čelného 
okna, ktorá plynule prechádza do kapoty. Prevažne rovné jednoduché plochy kapoty a dverí 
sú doplnené o tvarovo výrazné blatníky, ktoré obopínajú celé vozidlo. Tento návrh podobne 
ako predošlé varianty na prvý pohľad komunikuje pozorovateľovi, že nejazdí na fosílne pa-
livá. Narozdiel od nich na to ale nevyužíva nekonvenčnú konštrukciu. Sú tu skombinované 
veľké sklenené plochy so stĺpikmi a karoséria je jeden celok. Zároveň však pôsobí netradič-
ne. Bolo toho dosiahnuté najmä siluetou, ktorá pripomína viac kapsulu ako bežný automobil.

Blatníky sú príliš masívne v porovnaní s karosériou a ich tvarovanie je prehnane mäkké 
v kontraste k vrchným hranám kapoty a dverí.  Predná časť a jej výrazné skosenie nepôsobí 
vyrovnane vzhľadom k plochým bočným stranám.

Obr. 4-3 Variant III.
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5   TVAROVÉ RIEŠENIE
Finálne tvarové riešenie vychádza z variantu III. a poznatkov získaných analýzami. Vzhľa-
dom k tomu, že vozidlo má byť určené do mesta, boli hlavnými limitujúcimi faktormi 
zmenšujúci sa priestor na parkovanie a zároveň maximálna využiteľnosť rozmerov vozidla. 
Kompromis medzi týmito faktormi teda hral významnú úlohu pri navrhovaní finálneho rie-
šenia. Menši vplyv na návrh mal faktor aerodynamiky. Pretože v rýchlostiach dosahovaných 
v mestách je jej vplyv zanedbateľný. Priespievajú k tomu  často sa znižujúce maximálne 
povolené rýchlosti a takisto rýchlostné obmedzenia v okolí peších zón a centier miest. Istú 
úlohu pri navrhovaní finálneho tvaru hrala aj batožina pre prípad, že by vozidlo napríklad 
slúžilo na presun medzi letiskami,  autobusovými, či železničnými stanicami, preto plochá 
strecha bola ďalšou z podmienok. Z týchto dôvodov som upravil vonkajší tvar variantu III 
na symetrický tvar vzidalene pripomínajúci kváder. Pri dodržaní spomenutých vlastností 
bolo v neposlednom rade dôležité aj odlíšenie od dnešnej ponuky na trhu. Ako vyplynulo 
z analýz, dnešné elektromobily často vychádzajú z platforiem vozidiel na spaľovací pohon 
alebo nie sú dostatočne odlišné. Vo svojom návrhu som teda pracoval s myšlienkou, že elek-
tromobil by mal na prvý pohľad evokovať svoje určenie a pohon, ktorým disponuje.

5.1  Tvar a kompozícia
Hlavným cieľom bolo vytvoriť vozidlo netradičného vzhľadu, ktoré vystúpi z radu konku-
renčných vozidiel a zároveň bude splňovať stanovené charakteristiky spomenuté v úvode 
tejto kapitoly. Celkový tvar vychádza z kvádru. Predná, zadná strana a bočné strany sa vždy 
zvažujú do kolmej roviny. Sú plynulo prepojené zaoblenými rohami . Nadväzuje na ne plo-
chá strešná rovina, ktorá je s nimi takisto prepojená pomocou plynulého zaoblenia. Tvarova-
nie hlavných plôch je teda prevažne mäkké vďaka zaobleniam. 
Na hlavné plochy, ktoré tvoria karosériu, nadväzujú výrazné blatníky. Vozidlu dodávajú is-
tejší postoj a dopĺňajú kolmé plochy karosérie. Vozidlo má tak v rôznych smeroch  mas-
kulínny vzhľad. Aby bola ich vizuálna funkcia podporená, sú spolu so stĺpikmi lakované 
kontrastne voči kapote, streche a dverám. 
Hlavným motívom použitým v návrhu je tvar lichobežníka. Je použitý v rôznych formách na-
prieč celým návrhom a dodáva tvarovaniu konzistenciu. Najvýraznejším lichobežníkovým 
prvkom sú dvere, ktoré priamo ovplyvňujú tvar blatníkov z bočného pohľadu. Lichobežní-
kové vykrojenie je následne zopakované vo vrchnej časti dverí, či vo vrchnej časti prednej 
a zadnej kapoty. Tieto výrazné prvky sú kombinované s opačne orientovanými výrezmi 
v prahoch, ktoré sú menej výrazné, ale zachovávajú konzistenciu tvarovania.

Výrazne odlišujúcou charakteristikou návrhu od bežnej ponuky na trhu je jeho symetrické 
ozrkadlenie prednej a zadnej časti. V záujme vizuálnej jednoduchosti riešenia a najmä rov-
nomerného rozdelenia hmoty som sa rozhodol ísť cestou symetrie. Vzhľadom k minimálne-
mu vplyvu aerodynamiky v nízkych rýchlostiach a súčasným dizajnovým trendom je symet-
ria vhodný kompromis. Minimalizmus a jednoduchosť sú viac a viac v popredí a symetria je 
jedným z parametrov ako tieto hodnoty dosiahnuť.
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5.2  Predný pohľad
Oproti bežne dostupným elektromobilom je predná časť návrhu výrazne odlíšená najmä 
vďaka nekonvenčnému prístupu k tvarovaniu kapoty, ktorá je na veľkej ploche kolmá. Ďal-
ším prvkom, ktorý ho odlišuje, je absencia nasávacích otvorov, ktoré sa objavujú na vo-
zidlách postavených na platforme vozidiel so spaľovacím motorom. V prevažnej miere sa 
síce tieto otvory nahradzujú výplňou, no stále majú tvara nasávania a z diaľky teda nie sú 
veľmi rorzornateľné od bežných vozidiel. 

Vo svojom návrhu som preto prihliadal na tuto skutočnosť a výsledkom je kapota, ktorá 
neobsahuje otvory a ani tvary ktoré by tieto otvory mali pripomínať. V strednej časti sa 
nachádza len kryt nabíjacieho portu a logo značky. Elektromobil vďaka tomu ani z väčšej 
vzdialenosti nebude pripomínať bežné vozidlo.

Lichobežníkový motív je v tejto časti najvýraznejšie zastúpený vykrojením v kapote. Toto 
vykrojenie zároveň slúži nielen ako dizajnový prvok, ale aj ako bezpečnostný prvok, kedy 
vodičovi pomáha k lepšiemu výhľadu z vozidla smerom von. šikmé linky lichobežníkového 
tvaru sú použité aj ako zakončenie vonkajšej strany svetiel. Ďalej predné svetlá pokračujú 
len formou LED pásu ktorý končí v bočných stĺpikoch. Ich počiatočná strana je súbežná so 
šikmou linkou okna a evokujú dojem, že sa v skle strácajú. Svetlá teda začínajú aj končia 
v mieste kontaktu s inými prvkami. Sú tvorené prevažne horizontálnymi líniami a tým dotvá-
rajú dojem stability. Ich plocha je v prednej časti rozšírená pre maximálny svetelný účinok.

Nabíjací port je krytý lichobežníkom so zaoblenými rohami a tvorí akýsi centrálny lichobež-
ník, z ktorého vizuálne vychádzajú ostatné naokolo. Vo vrchnej časti skla sú umiestnené 
stierače, ktoré stierajú sklo v opačnom smere. Ich umiestnenie bolo podmienené tvarom skla 
a ploche, ktorú majú stierať.

Pod nabíjacím portom sa nachádza logo značky Evee. Umiestnenie je zámerné. Logo je 
vďaka nemu viditeľné aj pri otvorenom nabíjacom porte, čo by nebolo možné, ak by bolo 
na kryte portu.

Obr. 5-1 Perspektívny pohľad
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Horizontálna linka spájajúca blatník a kapotu v bočnej časti za v prednej časti zvažuje a ko-
píruje tvarovanie čelného okna. V prednej časti nárazníku sa nachádza vykrojenie najskôr 
v opačnom smere voči kapote a následne v druhej úrovni súhlasne s čelným oknom. Týmto 
rozčlenením nárazníka bolo dosiahnuté dojmu, že je vozidlo opticky širšie. Čierna čast ná-
razníka je mierne vystúpená dopredu a slúži na uchytenie evidenčného čísla vozidla. Hori-
zontálnu líniu tejto časti kopírujú hmlové svetlomety umiestnené v nárazníku. 

Farebný kontrast vonkajšej časti nárazníkov a kapoty je kombinovaný so šedým sfarbe-
ním plochy, ktorá je najhlbšie v nárazníku. Čím bolo dosiahnuté ďalšie farebné vrstvenie. 
V opačnom prípade by vonkajšia časť nárazníku splývala s vnútornou.

5.3  Bočný pohľad
Hlavná devíza návrhu, symetria, je najviac badateľná z bočného pohľadu. Tá je bezpochyby 
najvýraznejším prvkom a upúta na prvý pohľad. Vďaka prvkom naznačujúcim smerovanie 
vozidla ako sú bočné kamery, kľučka alebo svetlá, nevytvára symetria dojem že vozidlo 
nemá zadefinovaný smer jazdy a pozorovateľovi je jasné, kam vozidlo smeruje. Najviac 
tomu pomáhajú svetelné LED pásy, ktoré sú rovnako výrazné zboku ako sú spredu a zozadu.

Veľké presklené časti z bočného pohľadu tvoria takmer ucelenú plochu, prerušenú len boč-
nými stĺpikmi. Bočné stĺpiky slúžia okrem bezpečnosti aj ako vizuálny prvok. Tvoria akýsi 
predeľujúci vertikálny spoj medzi blatníkymi a strechou. Sú v nich ukončené svetelné pásy. 
Vrchná linka kapoty prechádza plynule do dverí a je takisto predelená stĺpikmi. Týmto spô-
sobom som dosiahol vizuálneho spojenia kapoty a dverí. Kľučka je navrhnutá tak, aby ko-
rešpondovala s okolím, do ktorého je vsadená. Jej vrchná a spodná hrana sú v úrovni vrchnej 
a spodnej hrany zadných svetelných LED pásov.  V prednom stĺpiku na túto linku nadväzuje 
várazne kontrastná bočná kamera s tvarom zrkadla. Na zrkadlá plynule nadväzujú LED pásy 
predných svetiel. 

Obr. 5-2 Predný pohľad
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Horizontálne línie sa opakujú na streche, dverách, kapote, svetlách a dotvárajú ich aj dopln-
ky ako kľučka a zrkadlo. Sú len miestami narušené lichobežníkovým skosením. Vozidlo tak 
aj z bočnej časti pôsopbí minimalistickým dojmom a žiadny prvok nevystupuje z radu.

V duchu minimalizmu a jednoduchosti boli navrhnuté aj disky kolies, ktorých otvory pripo-
mínajú kľučky, či predné svetlá. Ich farba je zámerne totožná s farbou blatníkov a sú dopl-
nené o farebný akcent okolo otvorov v nich.  

5.4  Zadný pohľad
Zadná časť vozidla je vďaka symetrii z veľkej časti podobná prednej, ale je výrazne odlíšená 
prvkami, ktoré znázorňujú smer jazdy vozidla. Celkovo som sa zameral na najpodstatnejšie 
z týchto prvkov, aby dizajn ostal čistý, ale aby zároveň bolo jasné pozorovateľovi, na ktorú 
časť sa pozerá. 

Primárnym znakom, že sa jedná o zadnú časť, sú zadné svetla. Tie, narozdiel od predných, 
nemusia byť tak výkonné.  Tvoria ich tenké LED pásy v hrúbke pásov predných svetiel. Ta-
kisto ako vpredu, začínajú v spojoch skla s kapotou a pokračujú horizontálne až do bočých 
stĺpikov. Tretie brzdové svetlo je v tvare pripomínajúcom vykrojenie zadného skla a je 
umiestné v jeho vrchnej časti, tak ako je v automobilovom priemysle štandardom. V náraz-
níkoch sú umeistnené LED hmlové svetlá, ktoré fungujú aj ako cúvacie svetlá. 

Hmlové svetlá v nárazníku sú jedným z prvkov, ktoré je možno nájsť aj v prednej časti. Ich 
farebné odlíšenie ale jasne ukazuje, že sa jedná o zadnú časť. 

Skosenie v spodnej časti skla prechádza plynulo ďalej do kapoty a vytvára ďalší lichobež-
níkový tvar. Jedná sa o otvor batožinového priestoru. Ten sa otvára elektricky, pretože táto 
technológia sa stáva postupne štandardom aj u lacnejších značiek a poskytuje zvýšený kom-
fort pre posádku. Otvára sa stisknutím tlačidla na kľúči, krúživým pohybom nohy popod 
nárazník alebo tlačidlom, ktoré je skryté pod nárazníkom.

Obr. 5-3 Bočný pohľad
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Pod otvorom batožinového priestoru je umiestnené logotyp značky Evee.Bolo umiestnené 
na toto miesto aj z dôvodu, že pri nakladaní batožiny ostane stále dobre viditeľné. Väčší 
odstup písmen podtrhuje minimalistický charakter návrhu a pôsobí prémiovo.

5.5  Osvetlenie
Osvetlenie je pre automobily a elektromobily nielen funkčnou súčasťou, ale aj prostriedkom 
dodávajúcim ich vzhľadu tvár. V modernej dobe je veľmi dôležitým odlišujúcim prvkom, 
ktorý pomáha rozoznať v premávke od seba jednotlivé značky. Výrobcovia sa snažia vytvo-
riť si charakteristický svetelný podpis, podľa ktorého ich vozidlá budú zapamätateľné. Tento 
svetelný podpis začal byť pre značky dôležitý najmä s príchodom DRL(daytime running 
lights) teda denného osvetlenia. Led denné osvetlenie je možné vďaka pásom s diódami tva-
rovať a to pomohlo k tomu, že si značky vytvorili vlastné ojedinelé tvary. Takisto dôležitá 
je možnosť meniť farby v rámci jedného svetla, čo umožňuje minimalizovať počet svetiel, 
pretože niektoré môžu mať viac funkcii.

Osvetlenie mestského elektromobilu je teda tvorené LED technológiou. V prednej časti sa 
nachádzajú LED pásy denného svietenia, ktoré zároveň slúžia ako smerové svetlá a v prípa-
de dávania znamenia o zmene smeru jazdy sa biele stále svetlo prepne do módu preblikova-
nia oranžového svetla. Denné svietenie prednej časti je zapnuté počas celej deoby prevádzky 
vozidla. 

Na pásy sú napojené väčšie reflektory, ktoré kvôli výkonu zaberajú väčšiu plochu a slúžia 
ako stretávacie svetlomety. V nárazníku sú umiestnené hmlové svetlomety, ktoré majú funk-
ciu aj odrazových svetiel. 

Obr. 5-4 Zadný pohľad
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Osvetlenie zadnej časti je, rovnako ako vpredu, tvorené LED pásmi. Absentuje tu väčší 
reflektor, ktorý v zadnej časti nie je potrebný. Namiesto toho sú LED pásy dva nad sebou, 
čo umocnuje dojem, že sa jedná o zadnú časť vozidla. Vrchné pásy pri zmene smeru jazdy 
suplujú funkciu smerového indikátoru. 

Z toho dôvodu, že LED pásy vpredu aj vzadu prechádzajú plynule hlboko do bočného pro-
filu vozidla, je aj z boku jasne vidieť, že vozidlo udáva znamenie o zmene smeru jazdy. 
Tieto svetlá teda slúžia aj ako bočné smerové indikátory. Cúvacie svetlá spolu s hmlovými 
sú umeistnené v nárazníku. Ich umiestnenie je totožné s umiestnením predných hmlových 
svetlometov.

Obr. 5-5 Osvetlenie prednej časti

Obr. 5-6 Osvetlenie zadnej časti
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5.6  Spätné kamery
Namiesto štandardných spätných zrkadiel som v návrhu zvolil použitie kamier. Tie v auto-
mobilovom priemysle začínajú pomaly zrkadlá nahrádzať a už nie sú nedostupnou techno-
lógiou ako v minunlosti.  

Ich vonkajší tvar pripomína klasické zrkadlá. Sú dynamicky zošikmené smerom spredo do-
zadu a tvarom korešpondujú s ostatnými doplnkami na vozidle. 

5.7  Strešné nosiče
Celkové rozmery vozidla sú minimalizované pre potreby jazdy v meste. Z tohto dôvodu je 
ideálnym priestorom pre prevážanie dodatočnej batožiny strecha. Má plochý tvar a je úplne 
rovná preto, aby mohli byť strešné nosiče čo najdlhšie. Vďaka tomu umožňujú uchytenie 
batožiny rozmerovo podobnej ploche strechy bez toho, aby prekážala vo výhľade vodičovi.

Obr. 5-7 Bočná kamera

Obr. 5-8 Strešné nosiče
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5.8  Pneumatiky a disky
Pneumatiky sú pre automobily dôležitou súčasťou. Sú jediným pojivom medzi vozovkou 
a vozidlom. Ich funkcia je teda nie len tlmenie nerovností podkladu, ale aj bezpečnosť po-
sádky. Nemenej dôležitý je aj ich vplyv na spotrebu vozidla a u elektromobilov na dojazd. 

Vzhľadom na optimálne parametre som zvolil pre svoj návrh rozmer 175/50 R16. Jedná sa 
o nízkoprofilové pneumatiky, ktorých bočnica nie je príloš malá aby dostatočne netlmila 
nerovnosti. Šírka 175 mm je optimálna pre stabilitu na vozovke a zároveň pneumatika nie 
je príliš široká, čo by zapríčiňovalo zbytočný odpor. Disky o rozmere 16 palcov sú dobrým 
kompromisom medzi vzhľadom a komfortom. Pneumatika štandardného rozmeru ako je 
tento je naviac ľahko dostupná v porovnaní s pneumatikami špecifického rozmeru ako pou-
žíva pre príklad BMW i3.

Obr. 5-9 Pneumatika a disk
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6  KONŠTRUKČNE TECHNOLOGICKÉ    
A ERGONOMICKÉ RIEŠENIE

6.1  Konštrukčne technologické riešenie

V tejto časti kapitoly sa zaoberám technickými parametrami finálneho návrhu dizajnu mest-
ského elektromobilu. Sú tu vysvetlené a popísané jednotlivé súčasti riešenia z technického 
hľadiska. Súčasťou sú aj technické parametre návrhu a popis použitých materiálov.

6.1.1  Základné rozmery a hmotnosť
Pri návrhu boli jednými z hlavných limitujúcich kritérii práve celkové rozmery. Tie hrajú 
významnú úlohu pri výbere mestského vozidla u zákazníka. Najmä vzhľadom k obmedzenia 
v mestách, ktoré v súčasnej dobe nadobúdajú platnosť a problémom s parkovaním. Rovnako 
sú malé rozmery výhodné z hľadiska hmotnosti, ktorá je u elektromobilov dôležitá ešte viac 
ako u vozidiel so spaľovacím motorom. 

Príliš malé rozmery môžu zapríčiniť nepohodlie cestujúcich a stiestnený pocit. Mojim zá-
merom bolo teda nájsť kompromis medzi malými rozmermi a dostatočným priestorom pre 
cestujúcich. 

Aby sa vozidlo zapadalo do kategórie A- mini, musí byť dlhé maximálne 4000 mm. Súčas-
ťou kategórie A sú aj vozidlá typu micro. Tieto vozidlá dosahujú celkovej dĺžky okolo 2500 
mm. Rozmery micro vozidiel sú ideálne do mestského prostredia a preto som sa rozhodol 
zvoliť túto kategóriu. Zvolil som celkovú dĺžku 2670 mm, šírku 1640 mm vrátane bočných 
kamier a výšku 1600 mm. Vďaka týmto rozmerom je vozidlo dostatočne kompaktné a je po-
užiteľné aj pre dvoch pasažierov cestujúcich vedľa seba. Nápravy sa nachádzaju na okrajoch 
vozidla, vďaka čomu je pri relatívne malej dĺžke rázvor náprav 1840 mm. 

Svetlá výška vozidla predstavuje 140 mm. Porovnateľnú svetlú výšku má pre príklad Škoda 
Fabia alebo BMW i3. Vozidlo s touto hodnotou svetlej výšky dokáže prekonávať bežné malé 
prekážky ako výjazd na obrubník alebo prejazd cez spomalovací prah. 

Pre pohodlné a rýchle cestovanie po meste je potrebné pohodlné nastupovanie. Z toho dôvo-
du má nástupný otvor na výšku 1250 mm a na šírku 1340 mm. 

Hmotnosť mestského elektromobilu je ovplyvnená najmä batériami a vďaka nim dosahu-
jú  hmotnosti vozidiel poháňaných výhradne elektromotormi vysokých hodnôt. V prípade 
microcar kategórie je možné použiť menej ťažké materiály na konštrukciu, pretože vozidlo 
nedosahuje veľkých rýchlostí a pohybuje sa len v meste. Pri použití dostupných a zároveň  
ľahkých materálov, ako sú plasty, sklo a hliník, je predpokladaná váha s batériami elektro-
mobilu kategórie microcar okolo 550 kg.
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6.1.2  Rozmiestnenie komponentov pohonu
Rozmiestnenie vnútorných komponentov vychádza zo štandardného rozmiestnenia aké bež-
ne u elektromobilov dostupných na trhu nájdeme. Najtažšia čast pohonného ústrojenstva, 
batéria, je kvôli hmotnosti umiestnená v podlahe. Toto umiestnenie dovoľuje využiť re-
latívne veľkú plochu podlahy pre rozmiestnenie článkov batérie v kompaktnom celku pre 
prípadné výmeny použitej batérie, ktorá časom stratí kapacitu. 

Elektromotor je umiestnený na ose zadnej nápravy. Takisto je tu umiestnený diferenciál a in-
vertor. Pri tomto rozložení komponentov prevažne v spodnej časti vozidla je váha najťažších 
komponentov rozložená optimálne a ťažisko je položené najnižšie, ako sa dá. Je to jedna 
z výhod elektromobilov v porovnaní s vozidlami so spaľovacími motormi.

Obr. 6-1 Rozmery

Obr. 6-2 Vnútorné usporiadanie
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6.1.3  Pohonné ústrojenstvo mestského elektromobiliu
Pohon elektromobilu je konštrukčne jednoduchší ako pohon automobilov so spaľovacím 
motorom. Nie je tu nutnosť použiť viac stupňovú prevodovku. Rozmery elektromotoru sú 
výrazne menšie ako rozmery spaľovacieho motora pri porovnateľnom výkone. Keďže točivý 
moment je u elektromotoru dostupní ihneď po zošliapnutí plynového pedálu, nároky na jeho  
výkonové parametre nie sú až tak vysoké a postačuje mu aj menšia výkonová rezerva. Pre 
moje riešenie som zvolil jeden indukčný elektromotor o výkone 6 kW, ktorý by mal vozidlo 
o váhe okolo 550 kg rozpohybovať bez problémov. Vďaka diferenciálu je možné ovládať 
pohon každého kolesa samostatne.  

6.1.4  Akumulátory
Akumulátory slúžia ako zásoba energie pre elektromobily. Je preto dôležité vhodne zvoliť 
typ a veľkosť akumulátoru aby konkrétny elektromobil mal dostatok energie na dojazd. Pre 
svoje riešenie som zvolil priemyselný štandard používaný u väčšiny moderných elektro-
mobilov a to Lithium- ionové akumulátory. Modul akumulátoru pozostáva z jednotlivých 
článkov, ktoré sú spoločne uzatvorené v jednom celku a umiestnené v podlahe s dostatkom 
chladenia. Kapacita akumulátoru je približne 9 kWh. Takáto kapacita by mala postačovať 
elektromobilu na prekonanie 100 km v mestských podmienkach, čo pri rozrastajúcej sa sieti 
nabíjacích staníc je dostačujúce. V budúcnosti bude miest na nabíjanie pribúdať a primárne 
sa nabíjacie stanice stavajú v mestách, čo je výhodou pre malé mestské elektromobily. Aku-
mulátor s takouto kapacitou by mal dosahovať hmotnosti okolo 80kg. Na približný výpočet 
boli použité podklady spoločnosti Epec.

6.1.5  Technické parametre mestského elektromobilu
Dĺžka elektromobilu: 2670 mm
Výška elektromobilu: 1600 mm
Šírka elektromobilu: 1640 mm
Šírka nástupného otvoru: 1340 mm
Výška nástupného otvoru: 1250 mm
Svetlá výška: 130 mm
Váha batérii: 80 kg
Váha elektromobilu (vrátane batérii): 550 kg
Dojazdová vzdialenosť: 100 km
Počet elektromotorov: 1
Výkon elektromotoru: 6 kW / 8 hp

6.1.6   Použité materiály
Elektromobil je na použití materiálov na svoju konštrukciu výrazne viac závislý ako auto-
mobily so spaľovacími motormi. Hmostnosť je u elektrických vozidiel medzi najdôležitej-
šimi parametrami, čo u klasických automobilov nie je až takým problémom, lebo inžinieri 
nemusia vyriešiť kompenzáciu obrovskej váhy akumulátorov, ktoré majú častokrát až tre-
tinovú hmotnosť v pomere k celkovej hmotnosti vozidla.  Preto automobilky pri vývoji 
moderných elektrických vozidiel často experimentujú používaním rôznych nekonvenčných 
materiálov a technológii. 

V neposlednom rade treba prihliadať okrem hmotnosti aj na životné prostredie. Elektromobil 
už z princípu má slúžiť ako ekologická alternatíva, a preto je nemenej dôležité, aby boli vo 
významnej miere pri jeho výrobe použité rozložiteľné alebo recyklovateľné materiály.
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U kategórie microcar je možné použiť na kapotáž menej pevné diely, pretože  vozidlo ne-
dosahuje viac ako 45 km/h a je považované za obdobu štvorkolky. V tomto prípade je teda 
nutné z pevných materiálov vyrobiť len nosný rám tvorený stĺpikmi, podlahou a strechou, 
ktorý chráni posádku a nesie batérie.  Rám je preto tvorený hliníkovými zliatinami pre svo-
jú hmotnostnú výhodu oproti pevnostej oceli. Negatívom tohto materiálu môže byť vyššia 
cena, no je treba vzať do úvahy, že ak má hliník nižšiu hmotnosť, tak vozidlo nepotrebuje 
vykonať tak veľkú námahu na uvedenie do pohybu ako pri oceli. To môže byť dôvodom 
pre prípadné použitie menej výkonného elektromotoru alebo batérii s menšou kapacitou 
a tým pádom sa vyššia nákupná cena hliníka vykompenzuje. Ako technológiu spájania hli-
níkových profilov som zvolil lepené a šróbované spoje. Táto technológia je menej náročná 
na výrobu v porovnaní so zváraním hliníkových profilov, čo priaznivo ovplyvňuje konečnú 
cenu elektromobilu. Hliník je použitý aj na disky kolies a na strešných lyžinách, ktoré sú 
šróbovaním pripevnené k stĺpikom. 

Zvyšné diely, ktoré tvoria vonkajší vzhľad vozidla ako nárazníky, kapotáž alebo dvere môžu 
byť tvorené menej pevnými materiálmi. Na tento účel sú vhodné materály ako plast, či kom-
pozit so sklenými vláknami. Materiál z uhlíkových vlákien by bol ideálnym pre toto použitie, 
lebo je ľahký a pevný, avšak pre svoju cenovú nedostupnosť nie je vhodný. Elektromobily 
kategórie microcar totiž musia byť vhodnou alternatívou k štvorkolkám nie len veľkosťou 
a výkonom, ale aj najmä cenovou dostupnosťou. Pri použití uhlíkových vlákien v konštruk-
cii by sa cena elektromobilu blížila k cene dobre vybaveného automobilu strednej triedy. 
Preto som vonkajšie diely karosérie zvolil recyklovanýAkrylonitrilbutadiénstyrén (ABS) 
plast. Patrí medzi najkvalitnejšie formy plastu a je plne recyklovateľný .

Ako materiál pre výrobu plôch čelného, zadného skla a bočných skiel som zvolil štandardné 
autosklo. Nepredstavuje priveľkú záťaž a medzi jeho hlavné výhody patrí jednoduchá re-
cyklácia. 

Materiály v interiéri by rovnako ako tie použité na exteriér mali spĺňať požiadavky na re-
cyklovateľnosť a udržateľnosť. Pre použitie tvrdých plastov som preto zvolil recyklovaný 
ABS plast. Ako tkaninu, ktorá by mala byť použitá na výrobu poťahov sedadiel a výplní 
dverí som vybral materiál od spoločnosti Repreve. Jedná sa o tkaninu pozostávajúcu z 80 % 
z recyklovaných plastových fliaš.

6.2  Ergonomické riešenie
V druhej časti kapitoly rozoberám ergonomické parametre riešenia. To znamená popis vlast-
ností finálneho riešenia vo vzťahu k človeku a prostrediu. V tomto prípade k pasažierovi 
elektromobilu. Ergonómia je v automobilovom priemysle popri inovatívnych technológiach 
jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú vývoj. Automobily, elektromobily 
a vozidlá všeobecne sú jednými z najviac ergonomicky premyslených strojov. Nové modely  
vychádzajú na trh každý rok a prinášajú nielen technologické, ale aj ergonomické zlepšenia. 

Keďže sa jedná o mestský elektromobil určený na lokálne presuny a krátke trasy, v prvom 
rade je dôležitý komfort nastupovania a vystupovania, prístup k nabíjaciemu portu a výhľa-
dy  z vozidla. 
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6.2.1 Nastupovanie
U navrhnutého riešenia je veľká časť bočnej strany tvorená dverami. Ako bolo uvedené 
v časti tejto kapitoly, ktorá sa zaoberala technickými parametrami, otvor je široký 1340 mm 
a vysoký 1250 mm. To zabezpečuje nadštandardný priestor pre pohodlné nastupovanie na 
pomery malých vozidiel. 

Pasažier pri pristupovaní k vozidlu z vonku prichádza najskôr do kontaktu s kľučkou otvá-
rania dverí. Bolo teda dôležité aby bola umiestnená približne v úrovni pasu priemerne vyso-
kého človeka. Pri návrhu ergonomického riešenia som pracoval s figurínou o výške 175 cm.
Kľučka sa po podobratí zo spodnej strany otvára smerom nahor. Zvolil som tento štandardný 
mechanizmus najmä kvôli jednoduchosti jeho používania. Jedná sa o najbežnejší typ kľučky 
a z toho dôvodu aj pasažier, ktorý predtým do tohto elektrického vozidla nenasadal, vie bez 
väčších problémov nastúpiť. U niektorých konkurenčných elektromobilov sú kľučky zapúš-
tané do roviny dverí, čo spôsobuje nemalé problémy z užívateľského hľadiska, pretože nie je 
vždy jasné na prvý dojem ako kľučka funguje. V neposlednom rade tieto vysúvacie systémy 
môžu byť náchylné na poruchu, keďže sa jedná o ďalší elektricky poháňaný prvok.

Lichobežníkový vonkajší tvar kľučky kopíruje prvky použité v dizajne vozidla. Dizajn však 
nekoliduje s funkciou otvárania kľučky, pretože jej otvor aj pri diagonálnom skosení na 
jednej strane ostal široký okolo 11 cm, čo je dostatočná hodnota aj pre ľudí s mimoriadne 
rozmernými dlaňami. Síce sa priemerná hodnota celkovej šírky dlane v Slovenskej republi-
ke pohybuje okolo 11 cm, pri otváraní dverí je dôležité zachytiť kľučku len prstami. 

Pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie v meste nie sú dôležité len priestranné nastu-
povacie otvory, ale aj uhol, v ktorom sa dvere otvárajú. Bolo to preto jedným z kritérii pri 
navrhovaní finálneho riešenia. Uchytenie dverí v prednom stĺpiku a vykrojenie kopírujúce 
diagonálne skosenie blatníkov umožňuje otvorenie dverí až v rozmedzí 70 °. 
Výška vozidla 1600 mm rovnako prispieva k pohodliu nastupovania. V porovnaní s konku-
rečnými modelmi kategórie A- mini je táto hodnota mierne vyššia. Blíži sa k hodnote ktorú 
dosahujú rodinné vozidlá kategórie MPV.

Obr. 6-3 Kľučka
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Dôležitým parametrom pre komfort nastupovania je aj prístup do batožinového priestoru. 
V prípade môjho návrhu som sa zameral na dostatočne veľký uhol otvorenia, ktorý vo vý-
sledku činí až 90 °. Vďaka tomu je nakladanie a vykladanie batožiny bezproblémové. Ab-
sencia zadných sedadiel a iných prekážok za sedadlami pasažierov umožnuje využiť na 
uloženie batožiny priestor o objeme okolo 300 l, čo je konkurencie schopná hodnota na 
kategóriu microcar. Tento základný objem batožinového priestoru počíta so zachovaním vý-
hľadu vzad. Bolo by ho teda možné ešte rozšíriť o priestor v úrovni okien, no v tom prípade 

Obr. 6-4 Otváranie dverí

Obr. 6-5 Rozmery vo vzťahu k človeku
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by batožina prekážala vodičovi vo výhľade. Finálna hodnota závisí od konečného riešenia 
interéru a rozmiestnenia jednotlivých prvkov, čo nie je súčasťou diplomovej práce. 

6.2.2 Interiér
Aj keď návrh interiéru nebol súčasťou zadania tejto diplomovej práce, je potrebné počítať 
aspoň so základným rozmiestnením pasažierov v kabíne, aby bolo dizajnové riešenie pou-
žiteľné v praxi. Návrh počíta s miestami pre dvoch dospelých cestujúcich usadených vedľa 
seba. Rovnako, ako v prípade nastupovania, som aj v tomto prípade pracoval s figurínou 
o celkovej výške 175 cm. 

Po nastúpení do vozidla je pasažier usadený približne v oblasti stredovej osy. Vďaka tomu,  
že sa za ním nenachádzajú ďalšie sedadlá, má dostatok priestoru pre posun v horizontálnom 
smere. Posun je takisto zabezpečený aj vo vertikálnom smere. Osoba priemerného vzrastu 
okolo 175 cm má v stredovej polohe nad hlavou približne 170 mm. To znamená, že aj pa-
sažieri vychyľujúci sa vzrastom z priemeru sa dokážu vo vozidle pohodlne usadiť pomocou 
posunu sedadiel. Stále im pri tom ostane nad hlavou dostatok priestoru.

Pri zachovaní malých vonkajších rozmerov vozidla je vnútorný priestor na pomery triedy 
veľkorysý najmä vďaka symetrickému tvaru karosérie vzdialene pripomínajúcemu kváder. 
Návrh počíta s umiestnením dvoch pasažierov v interiéri vedľa seba. Pri tomto usporiadaní, 
je priestor okolo osôb dostatočne široký a navzájom si neprekážajú. Pre jedného pasažiera 
vznikol priestor o šírke 70 cm. Elektromobily narozdiel od vozidiel so spaľovacími motormi 
môžu disponovať kompletne plochou podlahou. Finálne riešenie interiéru by teda vďaka 
plochej podlahe bez stredovej konzoly zabezpečovalo opticky menej stiesnený pocit pre 
cestujúcich a zároveň by bolo možné nekonvenčne vyriešiť posun a otáčanie sedadiel.
Na ergonómiu majú vplyv aj materiály použité v interiéri, pretože to je miesto, kde pasažier 
interaguje s vozidlom najviac. V prípade môjho riešenia by materiály spomenuté v tech-
nickej časti tejto kapitoly ako tkanina z recyklovaných PET fliaš, či recyklovaný abs plast 
pozitívne vplývali na pocit z jazdy cestujúceho, ktorý vie oceniť ekologickú povahu týchto 

Obr. 6-6 Otváranie batožinového priestoru
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materiálov. Tieto materiály navyše neuberajú vozidlu na exkluzivite, práve naopak. Použitie 
recyklovaných alebo recyklovateľných materiálov nielen v inetréri, ale aj v exteriéri je pre 
ekologicky zmýšľajúceho zákazníka kľúčové. pretože práve kvôli šetrnosti k životnému 
prostrediu si kupuje elektromobil.

Obr. 6-7 Priestor v interéri

Obr. 6-8 Priestor pre dve osoby
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6.2.3 Výhľad z vozidla
Pre použitie vozidla primárne v mestskej premávke je výhľad jedným z najdôležitejších 
kritérii pre zaručenie bezpečnej prevádzky. Vozidlo, z ktorého nie je možné dostatočne dob-
re kontrolovať dianie v okolí môže byť pre pasažierov frustrujúce na riadenie a zároveň 
nebezpečné. Mnohé automobily a elektromobily, ktoré do prvého radu stavajú dizajn, často 
potláčajú práve tento dôležitý faktor. Pri navrhovaní finálneho konceptu som prihliadal aj 
na tento fakt. Symetrická karoséria výsledku okrem minimalistického vzhľadu zaručila aj 
veľké sklenenáé ploch. Predné, zadné, ale aj bočné sklá sa vo svojom strede zvažujú. Li-
chobežníkovým výrezom s oblými hranami bola dosiahnutá nie len konzistencia v dizajno-
vom jazyku, ale aj lepší výhľad z vozidla. Pasažier posunutý v stredovej polohe sedadla  má  
cez čelné okno v priamom smere zorný uhol 25 °. Tento údaj môže narastať alebo klesať pri 
posune sedadiel v horizontálnom a vertikálnom smere.

Pre výhľad z vozidla do bočných strán je potrebné minimalizovať veľkosť vertikálnych 
prvky ako sú stĺpiky, ktoré spájajú vrchnú časť vozidla so spodnou. Je ale potrebné dbať pri 
navrhovaní na štrukturálny význam týchto stĺpikov a nájsť vhodný kompromis medzi dosta-
točným výhľadom a hrúbkou stĺpikov. Miesta, ktoré bránia vo výhľade tvoria mrtvý uhol. Je 
to miesto vo vozidle, ktoré prekrýva vonkajšie prekážky a vodič ich tak nevidí. Navrhnutý 
koncept vďaka svojim malým rozmerom a symetrickej konštrukcii využíva len po dva stĺpi-
ky na každej strane. Ich hrúbka je preto mierne zosilnená, no oproti vozidlám, ktoré majú 
stĺpikov viac sa tu nachádza menšie množstvo mrtvých uhlov. Vodič priemerného vzrastu 
sediaci v stredovej polohe sedadla má teda do ľavej strany zroný uhol celkovo 117 °,  pri 
pohľade dopredu má zorný uhol veľkosti 57 ° a pri pohľade doprava má k dispozícii zorný 
uhol o veľkosti 63 °.

Obr. 6-9 Výhľad vo vertikálnom smere
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O dostatočný výhľad von a prehľad o dianí v okolí vozidla sa starajú taktiež kamery umiest-
nené v spätných zrkadlách. Tie dokážu snímať väčší uhol ako klasické zrkadlá a premietajú 
obraz do kabíny. 

6.2.4 Nabíjací proces
Pre mestské vozidlo, ktoré nedisponuje veľkokapacitnými akumulátormi a navštevuje dobí-
jacie stanice niekoľkokrát za týždeň, je dôležité umiestniť nabíjací port na prístupné miesto.  
Pre svoje riešenie som zvolil umiestnenie portu v prednej časti vozidla. Nachádza sa priamo 
pod hranou čelného skla. Je krytý vekom lichobežníkového tvaru, ktorý korešponduje s di-
zajnom vozidla a hrana tohto veka tak vizuálne doplňuje predný pohľad. Toto umiestnenie je 
výhodné, nakoľko sa nabíjacie stanice budujú v bezprostrednej blízkosti parkovacích miest, 
napríklad v nákupných centrách. Vodič môže vozidlo pristaviť prednou časťou priamo k na-
bíjacej stanici a nenamáha tak nabíjacie káble. 

Ako typ nabíjacieho konektoru som zvolil konektor CCS2. Je to rozšírená verzia konektoru 
Type 2 od spoločnosti Mennekes, ktorý je od roku 2013 stanovený Európskou komisiou ako 
oficálny nabíjací port používaný v Európskej únii. Konektor CCS2 je vďaka prodaniu spod-
ných pinov možné používať na dobíjanie nielen striedavým, ale aj jednosmerným prúdom 
pomocou rýchlonabíjačiek.

Obr. 6-10 Výhľady do strán
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6.2.5 Zdieľané cestovanie
Mestské prostredie sa prispôsobuje fenoménu zdieľanej ekonomiky viac a rýchlejšie ako iné 
prostredia. Preto som pri svojom návrhu zohľadňoval aj možnosť využitia tohto elektric-
kého vozidla na účely zdieľaného cestovania. Odzrkadlilo sa to hlavne na použití prevažne 
štandardných mechanizmov a riešení známych z automobilového priemyslu, aby si cestujúci, 
ktorý sa s vozidlom prvýkrát zoznamuje, vedel osvojiť jeho používanie za čo najkratší čas.
Zároveň som sa snažil cielene vzdialiť vzhľadu bežných automobilov a elektromobilov a pri-
blížiť sa dizajnovo ku vozidlám, ktoré pripomínajú kapsuly. Vozidlo pôsobí netradičným 
dojmom a nepripomína osobné auto, ale skôr prepravnú kapsulu. Tým sa približuje k víziam 
o zdieľanom cestovaní z budúcnosti ako je napríklad projekt Hyperloop. Zdieľaná preprava 
slúži ako alternatíva k taxíkom a návrh toto rešpektuje. Pohodlné nastupovani a dostatočný 
priestor na batožinu doplnený o strešné nosiče sú atribútmi, ktoré sú na tento účel najviac 
potrebné.

Obr. 6-11 Nabíjací port

Obr. 6-12 Pohľad na otvorené vozidlo
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7  FAREBNÉ A GRAFICKÉ RIEŠENIE
Význam dizajnu je v automobilovom priemysle nepopierateľný. Často sa potláča pred dizaj-
nom funkcia, aby automobil, či elektromobil zaujal primárne svojim zovňajškom. Súčasťou 
dizajnu je z veľkej časti farebné prevedenie jednotlivých komponentov a takisto grafika, kto-
rým sa venuje táto kapitola. Grafický dizajn zohráva úlohu nie len pri tvorbe lôg a logotypov 
značiek, ale rovnako aj pri uplatňovaní dizajnového jazyku značky na vozidle. Napríklad 
ako v poslednej dobe veľmi využívané LED svetlomety a prúžky, ktorých tvar je záleži-
tosťou práve grafiky a vždy rešpektuje korporátnu identitu značky. Prichádzajúce vozidlo 
je tak vďaka LED svetlám v tvare charakteristickom pre značku rozpoznateľné aj z diaľky. 
Rozpoznateľnosť a zapamätatelnosť značky je kľúčová pre predajný úspech.

7.1  Farebné riešenie
Finálne farebné riešenie kominuje viacero farieb. Ako základnú farbu som zvolil bielu lesklú. 
Biela farba je u vozidiel na alternatívny pohon často používaná. Práve kvôli tomu, že biela 
farba symbolizuje čistotu, je vhodná na podčiarknutie ekologického charakteru tohto typu 
vozidiel. Je použitá na časti ako sú strecha, predná a zadná kapota a dvere. Nachádza sa aj vo 
výrezoch nárazníkov. Tieto plochy sú tvarovo oddelené od blatníkov a preto som zvolil kon-
trastné farebné odlíšenie, ktoré tento rozdiel zvýrazní. Na nárazníky, blatníky a stĺpiky som 
zvolil matnú čiernu farbu, ktorá želaný kontrast docielila. Matné odtiene v automobilovom 
priemysle zaujali pevné miesto a napriek tomu, že ich donedávna automobilky neponúkali, 
dnes už je možné objednať si vozidlo v matnej farbe od výroby. Rovnako sa matná čierna 
objavuje aj na diskoch kolies, ktoré vďaka tomu s blatníkmi tvoria jeden vizuálny celok. Na 
diskoch je len jemný akcent farby karosérie, ktorý zvýrazňuje otvory v tvare lichobežníka. 
Tie sú spolu s čiernymi kľučkami zámerne výrazné, aby komunikovali dizajnový jazyk ná-
vrhu aj farbou, nie len tvarom. Treťou doplnkovou farbou je šedá matná, ktorá sa objavuje 
vo výrezoch bočných prahov a vo vnútornych výrezoch nárazníkov.

Obr. 7-1 Farebné riešenie
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7.1.1 Farebné varianty
U farebných variant som volil výrazné farby, ktoré dopĺňajú menej výrazné biele farebné 
riešenie. Červená, oranžová a bledomodrá sú hravé farby a podtrhujú tvarovú hravosť ná-
vrhu. Striedmym nevýrazným farbám som sa chcel u variant vyhnúť. Tak, ako u základné-
ho riešenia, aj v tomto prípade ostáva zachovaný kontrast medzi nárazníkmi a karosériou. 
Matná čierna a matná šedá farba ostali na pôvodnych miestach a zmenili sa len biele plochy 
a farba orámovania otvorov v diskoch. Tá je vždy lakovaná súhlasne s karosériou. Farebná 
rôznorodosť dovoľuje experimentovať a vozidlo by bolo možné upraviť farebne viacerými 
spôsobmi podľa požiadaviek zákazníka alebo spoločnosti, ktorá by elektromobily prenájí-
mala cez služby zdieľaného cestovania.

7.2  Grafické riešenie
Súčasťou grafického riešenia je návrh názvu, symbolu a logotypu pre navrhovaný elektro-
mobil. Logá veľkých automobilových výrobcov sú vďaka histórii a tradíciam dlhodobo za-
užívané a patria medzi najviac rozpoznateľné značky sveta. Je preto dôležité zamerať sa na 
originalitu názvu a logotypu, aby bol odlíšiteľný a aby sa pri konkurencii nestratil.

7.2.1 Názov a logotyp
Pri návrhu názvu som vychádzal z anglickej skratky pre označenie elektrických vozidiel EV.  
Zároveň som sa snažil o odkomunikovanie hravej povahy návrhu priamo v názve, pretože 
vozidlo je subtílne, obratné a určené do mesta. Vzhľadom na tieto faktory som vytvoril ná-
zov Evee, ktorý má v sebe zakomponovanú skratku EV a zároveň pôsobí ako zdrobnenina 
anglického mena Eve. 

Obr. 7-2 Farebné varianty
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Symbol vznikol experimentovaním s pímenami v názve. Primárny cieľ návrhu loga bola 
symetria, ktorá je myšlienkou celého dizajnu finálneho riešenia. Logo elektromobilu som 
navrhoval aj s ohľadom na jeho umiestnenie, pretože logo na prednej kapote muselo byť 
dostatočne viditeľné aj z väčšej vzdialenosti a mať formu znaku. Výsledné logo je tvorené 
dvomi proti sebe postavenými písmenami E, ktoré sú v strednej časti spojené menším pís-
menom V. Vďaka kompozícii jednotlivých písmen a použití rôznych veľkostí som docielil 
jednoliaty ucelený tvar pôsobiaci ako znak. Symbol je sa odlišuje od lôg veľkých výrobcov 
automobilov a vďaka ostrým hranám a symetrii a minimalizmu vyzerá moderne. Na písmo 
pod symbol bol použitý font Ocarina, ktorý vychádza z tradičnej Futury, ale prináša do nej 
moderné prvky. Mladický charakter návrhu elektromobilu som sa snažil odzrkadliť aj v pís-
me a z toho dôvodu je názov tvorený mínuskami. Tie pôsobia menej seriózne, no pri širokom 
rozostupe nestrácajú na elegancii. 

Znak je umiestnený na prednej kapote vozidla, čím sa pridáva k prvkom, ktoré odlišujú 
prednú časť od zadnej. V automobilovom priemysle je štandardne používané umiestnenie 
symbolu značky spredu a logotypu alebo samostatného písma vzadu. Logo je sfarbené do 
matnej čiernej súhlasne s blatníkmi a na svetlej farbe podkladu dostatočne vyniká. Tmavé 
logá, popisky, ozdobné lišty alebo kryty zrkadiel sú v dnešnej dobe používané najmä výrob-
cami prémiových automobilov ako súčasť príplatkovej výbavy a sú považované za štýlovej-
ší variant chrómovaných doplnkov. 

Obr. 7-3 Logotyp
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V zadnej časti sa nachádza samotný nápis. Je umiestnený na rovnakom mieste ako symbol 
značky vpredu. Písmená su taktiež sfarbené do matnej čiernej.  

7.2.2 Svetelný podpis

Ako bolo spomenuté v úvode kapitoly, do grafického riešenia spadá v súčasnej dobe aj sve-
telný podpis tvorený hlavne LED prúžkami. Rozmery navrhnuté vozidlo predurčujú k tomu 
aby pôsobilo opticky zúžene. Snažil som sa kompenzovať tento nedostatok za pomoci ho-
rizontálnych svetiel. Ako vpredu, tak aj vzdadu sú svetlá tvorené horizontálnymi prúžkami 

Obr. 7-4 Umiestnenie znaku

Obr. 7-5 Umiestnenie nápisu
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ktoré prechádzajú až do bočnej strany a sú ukončené diagonálnym rezom. Tým sa mi po-
darilo docieliť originálneho svetelného podpisu, ktorý je zároveň elegantný a korešponduje 
vizuálne so svojím okolím.

Obr. 7-6 Svetelný podpis
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8  DISKUSIA

8.1  Psychologická funkcia
Dizajn vozidiel vplýva na svoje okolie a človeka vo vysokej miere. Je možné povedať, že 
viac ako niektoré bežné menšie produkty, pretože sa s ním stretávame na každodennej báze 
vo verejnom priestore, tak ako s architektúrou. Ako sa v architektúre zohľadňujú okolité bu-
dovy, tak aj vozidlá sú navrhované s ohľadom na to, v akom prostredí budú jazdiť. Vozidlo, 
narozdiel od budovy,  je možné presúvať. Vplýva teda na svoje okolie všade tam, kam sa 
dostane. Dizajn vozidiel by mal teda dodržiavať základné estetické princípy, aby vozidlo 
svojou prítomnosťou prostredie obohatilo. 

Elektrické vozidlá určené na jazdu po meste, lokálne presuny trávia väčšinu času v mo-
derných metropolách. Snažil som sa to reflektovať do svojho návrhu najmä netradičným 
využitím symetrie. Vozidlo tak pôsobí na svoje okolie futuristicky a netradične. Symetria 
a minimalizmus sú čoraz častejšie skloňované pojmy moderného sveta a z toho dôvodu som 
na nich postavil svoj návrh. Ten by mal vďaka tomu na svoje okolie a hlavne na cieľovú 
skupinu pôsobiť atraktívne. Cieľovou skupinou sú ľudia v produktívnom veku so vzťahom 
k ekoógii, a preto jedným z hlavných cieľov návrhu bolo komunikovať navonok pozorovete-
ľovi ekologickú povahu dopravného prostriedku. Vďaka na prvý pohľad evidentnej absencii 
koncovky výfuku, či nasávacích otvorov v kapotách sa elektromobily dokážu odlíšiť od au-
tomobilov so spaľovacími motormi, no vo svojom návrhu som sa snažil odlíšiť aj na úrovni 
samotnej karosérie. Spomínaná symetria dodala návrhu vzhľad, ktorým evokuje kapsulu 
určenú na transport po modernej metropole. Tento prístup podporuje myšlienku využitia 
vozidla na služby zdieľaného cestovania. Symetria môže byť pre niektorých chodcov, či 
pasažierov na prvý pohľad mätúca, no smerovosť vozidla je dostatočne zvýraznená prvkami 
ako sú svetlá, kamery či kľučky.

Zo psychologického hľadiska sú dôležité aj materiály použité na výrobu vozidiel šetrných 
k životnému prostrediu. Z tohto dôvodu som vybral prevažne recyklované materiály, aby 
užívateľ nemal dojem, že prírodu zároveň šetrí, aj devastuje. 

8.2  Sociologická funkcia
Elektromobilita si vo vzťahu k spoločnosti za posledné roky upevnila miesto. Vozidlá jazdia-
ce na alternatívny typ pohonu sú čoraz viac obľúbené. Sieť nabíjacích staníc sa vďaka tomu 
rozširuje a prevažná väčšina veľkých miest elektromobilom vyšla v ústrety. Na elektromobi-
ly poskytujú vlády niektorých krajín príspevky, aby podporili záujem spoločnosti o ich kúpu. 
Oproti minulosti, kedy elektromobily neboli populárne kvôli technologickej nevyspelosti je 
ich miesto stabilnejšie. Vidieť to na príklade umiestnenia nabíjacích staníc v obchodných 
domoch. Elektromobil sa stal symbolom zdravého a ekologického životného štýlu a vďaka 
tomu ho preferuje sú preferované u mladšej časti spoločnosti. Nabíjanie mestského elektro-
mobilu a jeho prevádzka v meste je teda bezproblémová. Okrem elektromobility je v spo-
ločnosti dopyt aj po službách zdieľanej prepravy. Vlastníctvo automobilu, či elektromobilu 
prestáva byť symbolom spoločenského statusu a zdieľané cestovanie prenajatým vozidlom 
sa stáva plnohodnotnou formou prepravy. Tento spôsob prepravy má tendenciu sa v budúc-
nosti ešte rozširovať, čo som sa snažil zohľadniť návrhom vozidla, ktoré vytvára dojem 
prepravnej kapsule.
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8.2.1 Ekológia
Dopad elektromobilov na životné prostredie v porovnaní s benzínovými, či dieselovými 
autami je témou, na ktorú neexistuje jasná odpoveď. Pretože síce pri jazde elektomobily 
narozdiel od áut emisie neprodukujú, emisie vznikajú pri výrobe batérii a takisto pri výrobe 
elektrickej energie, ktorá sa často získava pomocou fosílnych palív. Uhlíková stopa elektro-
mobilov teda nie je nulová a závisí od množstva faktorov. Téme sa venuje množstvo štúdii,  
jedným z nich je napríklad štúdia z roku 2017 od belgickej univerzity VUB, ktorá porovná-
vala dopady dieselových motorov s elektromobilmi. Štúdia v závere hovorí o tom, že elek-
tromobilita životné prostredie poškodzuje menej ako dieselové motory a to aj v regiónoch, 
kde sa energia získava z uhlia. Vedci pritom nasimulovali životný cyklus vozidla od jeho 
výroby, cez prevádzku až po recykláciu batérie.  [22]

Z veľkej časti tvoria odporcov elektromobility práve vlastníci aút so spaľovacími motormi. 
Keď sa vezme do úvahy pomer benzínových a dieselových áut ku elektromobilom je jasné, 
že zástancovia elektrického pohonu sú v nevýhode. Sú to ale práve elektromobily, vďa-
ka ktorým sa začína ekológia v spoločnosti presadzovať. Sú symbolom čistej, tichej jazdy 
a preto sa pri ich vývoji dbá aj na použitie ekologických materiálov napríklad v interiéri.  

8.3  Ekonomická funkcia
Výslednú ekonomickú náročnosť výroby navrhnutého elektrického vozidla nie je v štádiu 
konceptu možné presne určiť. Dá sa však približne odhadnúť na základe cenovej dostupnosti 
jednotlivých materiálov a konkurenčných vozidiel s podobnou koncepciou. 

Elektrické vozidlá majú v porovnaní s benzínovými, či dieselovými spravidla vyššiu kúp-
nu cenu. Je to dané primárne vysokou cenou akumulátorových článkov. Ďalším faktorom 
ovplyvňujúcim cenu je dopyt. Hoci dopyt po elektromobiloch stúpa, stále sa nemôže vyrov-
nať dopytu po vozidlách so spaľovacím motorom. Očakáva sa postupné zlacňovanie elek-
tromobilov v budúcnosti. V súčastnosti ale predstavujú drahšiu alternatívu. V porovnateľnej 
cenovej hladine s vozidlom strednej triedy sa nachádza elektromobil nižšej strendej triedy 
alebo malý elektromobil a podobne.

Pri návrhu finálneho riešenia som bral do úvahy aj dostupnosť použitých technológii a ma-
teriálov. Konštrukcia, ktorá by vo výsledku pozostávala s hliníkových profilov spájaných 
lepením a šróbovaním tak, ako bolo uvedené v technickom riešení, je cenovo dostupnejšia 
než zváranie alebo odlievanie hliníka. Recyklované ABS plasty použité na diely interéru 
a exteriérové panely sú takisto cenovo prijateľné. Materiál použitý na poťahy z recyklova-
ných PET fliaš sa v automobilovom priemysle už v malom množstve používa a aj vybrané 
pneumatiky majú štandardne dodávaný rozmer. Jednoduchosť konštrukcie finálneho riešnia 
a použité materiály by teda mali pozitívne ovplyvniť cenu, no významnú rolu vo výslednej 
cene hrá počet vyrábaných kusov. Výsledná cenová hladina návrhovaného riešenia by mala 
byť na úrovni konkurenčných vozidiel kategórie A - mini a podkategórie microcar. V opač-
nom prípade by vozidlo nebolo konkurencie schopné. Cena Renaultu Twizy, ktorý je v Eu-
rópe klasifikovaný ako ťažká štvorkolka, čo je súčasť kategórie A, sa pohybuje na úrovni 
okolo 13 000 EUR. 
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8.3.1 Marketingová stratégia

Ako bolo uvedené v cieloch práce, finálne riešenie je primárne zacielené na zákazníkov 
v produktívnom veku (25-35), ktorý žijú v mestách a nie je im ľahostajné životné prostredie.  
Pre túto skupinu ľudí je v neposlednom rade dôležitý aj dizajn a vozidlo, ktorým by sa od-
líšili od zvyšku premávky by preto mohlo byť pre nich atraktívne už len z princípu. Ďalšou 
skupinou, pre ktorú by mohlo byť navrhované vozidlo zaujímavé sú rodičia detí, ktoré majú 
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Pre túto skupinu ľudí je v neposlednom rade dôležitý aj dizajn a vozidlo, ktorým by sa od-
líšili od zvyšku premávky by preto mohlo byť pre nich atraktívne už len z princípu. Ďalšou 
skupinou, pre ktorú by mohlo byť navrhované vozidlo zaujímavé sú rodičia detí, ktoré majú  
vodičský preukaz kategórie A1. Ten je dostupný od 16 rokov. Vozidlo kategórie microcar 
o navrhnutých technických parametroch je v tomto prípade skôr konkurentom pre dvojkole-
sové a trojkolesové vozidlá alebo mestskú hromadnú dopravu. 

Záujem o tento typ elektrického vozidla môžu mať aj spoločnosti poskytujúce carsharing, 
ktoré by ho využili vďaka nízkej počiatočnej investícii v porovnaní s väčšími elektromobil-
mi. Takéto spoločnosti fungujú prevažne vo väčších mestách, kde sa hodia práve rozmery 
navrhnutého vozidla.
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9  ZÁVER
Táto práca sa zaoberá návrhom malého mestského elektromobilu určeného do sériovej výro-
by a vyrobiteľného v súčasnej dobe. V analytickej časti práce boli rozoberané konkurenčné 
vozidlá momentálne dostupné na trhu z pohľadu estetiky, funkcie, či konštrukcie. Poznatky 
získané analýzami boli následne aplikované v procese stanovovania cieľov a navrhovania 
finálneho riešenia. 

Automobilový priemysel je jedným z najrozšírenejších priemyslov sveta a technologický 
vývoj neustále napreduje. Ruka v ruke s ním ide vývoj dizajnu a estetika hrá významnú úlo-
hu pri navrhovaní vozidiel. Automobil je fenomén, ktorý si získal masy fanúšikov, ktorých 
z nemalej časti zaujal práve dizajn. Nie je preto prekvapením, že navrhovať za krátky čas ex-
teriér elektrického vozidla, ktorý má spĺňať všetky nároky moderného spotrebiteľa bolo naj-
väčším problémom, s ktorým som sa pri vypracovávaní témy stretol. Ako hlavný problém, 
vďaka podkladom z analýz, som si definoval slabú tvarovú originalitu elektických vozidiel. 

Hlavným zámerom bolo teda prísť s originálnym vzhľadom, ktorý zároveň reflektuje na-
vonok elektrický pohon. Využitím symetrického tvarovania som dosiahol nekonvenčného 
vzhľadu, ktorý spĺňa stanovený ciele. Zároveň vyváženosť použitých prvkov a stálosť dizaj-
nového jazyka docielili, že dizajn nie je rušivý a môže môže potešiť ľudské oko. Technické 
parametre vozidla boli zvolené s ohľadom na vyrobiteľnosť a cenovú dostupnosť, takže bol 
splnený aj cieľ použiteľnosti návrhu v sériovej výrobe. Prínosom tejto práce je teda nový 
pohľad na estetiku elektrických vozidiel s ohľadom na súčasné možnosti výroby.
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