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    Anotace

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu motocyklu. Konkrétně se 
jedná a motocykl určený do města a jeho širšího okolí, jehož charakter nejvíce 
odpovídá kategorii motocyklů zvané Naked bikes. Pro pohon motocyklu je 
netypicky zvolen elektromotor. Tento typ pohonu se však v současnosti pomalu 
dostává i do spojení s motocykly. Toto spojení je pro mnoho lidí zatím stále 
nepředstavitelné či nepřijatelné.
    Výsledný designérský návrh respektuje zvolený typ pohonu a kategorii motocyklu 
a ukazuje jak mohou být tyto dva prvky spojeny, aby tvořily moderní, atraktivně 
vyhlížející motocykl.

  This diploma thesis deals with design proposal of the motorcycle. Specifically 
deals with motorcycle stated for city and its´ wide surroundings. Its´ character 
most corresponds to group of motorcycles called Naked bikes. As a propulsion 
system is, unconventionally, chosen the electromotor. This kind of propulsion 
system currently slowly starts to be connected also with motorcycles. For many 
people this connection is inconceivable or even unacceptable.
   Final design proposal respects choosen kind of propulsion system and group of 
motorcycle and it shows how can be these two elements joined together creating 
modern, attractive looking motorcycle.
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    Úvod

  Jako téma diplomové práce jsem si zvolil design motocyklu. Motocykly patří 
mezi dopravní prostředky, konkrétně mezi jednostopá motorová vozidla. Podle 
zaměření se dělí do mnoha kategorií. Ve své práci se budu zabývat návrhem 
motocyklu kategorie, kterou lze nazvat Naked bike („klasický“ typ motocyklu s 
minimem kapotáží a většinou odkrytým motorem, určeným pro běžný provoz po 
městě i mimo něj).
  Pro pohon motocyklu jsem zvolil ekologický elektrický pohonný systém („zelená“ 
energie z obnovitelných zdrojů), který v současné době zažívá rozmach v použití 
pro osobní dopravní prostředky, motocykly nevyjímaje. Několik motocyklů s tímto 
typem pohonu už existuje, většinou jsou to městské skútry a terénní endura.
  Výsledný návrh by měl být zajímavý nejen použitím alternativního pohonu, ale 
především svým designem. Do něj by se samozřejmě měl nějakým způsobem 
promítnout jednak zvolený typ pohonu a jednak kategorie motocyklu. Motocykl by 
se tak měl odlišovat od stávající produkce. Design by měl být zárověň dostatečně 
atraktivní, aby dokázal zaujmout a upoutat i odpůrce tohoto typu pohonu.
  Co se týče technických aspektů, tak práce spíše obecně a schématicky naznačí 
možnou cestu a směr.
  Z hlediska ergonomie bude při řešení projektu důležité, že jízda na motocyklu 
a jeho ovládání představují poměrně úzkou vazbu mezi člověkem a strojem a 
jde tak o ergonomicky složitý celek. To je nutné zohlednit při samotném návrhu 
(určování základních rozměrů, proporcí a tvarování a samozřejmě umístění a 
provedení ovladačů a sdělovačů), aby splňoval základní ergonomiké parametry.

  Pokud se tedy podaří splnit stanovené cíle diplomové práce, výsledkem bude 
nadčasový  a invenční návrh motocyklu, jasně rozpoznatelný od současné produkce, 
který splňuje maximum ergonomických požadavků, a který je z technologického 
hlediska v současné době, nebo blízké budoucnosti realizovatelný.

Úvod
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    1. Vývojová, technická a designérská analýza tématu 

1.1 Vývojová analýza

  Lidé měli od pradávna potřebu a touhu přesunovat sebe anebo nějaký náklad. 
Nejprve to řešili svépomocí, s domestikací zvířat pak začali využívat jejich sílu. 
  Důležitým mezníkem byl vynález kola. S jeho objevem se dají spojovat první 
dopravní prostředky - různé typy vozů a povozů, které v různě pozměněné podobě 
představovaly na velmi dlouhou dobu jediný suchozemský dopravní prostředek.
  První jednostopá vozidla se objevují až o mnoho později. Zpočátku šlo o různé 
koloběžky a odrážedla, na které poté navázalo jízdní kolo tzv. kostitřas a později 
tzv. bezpečné jízdní kolo (dodnes používaná koncepce). Právě přímo na bezpečné 
jízdní kolo navazuje motocykl.

Obr. 1.1 - Parní motocykl S. H. Ropera,    
    uznávaný za první motocykl vůbec 

Obr. 1.2 - První motocykl se spalovacím     
    motorem (Daimler, Maybach)         
    při testovací jízdě

1.1.1 Stručná historie
 
  První motocykly vznikly koncem 70. let 
19. století. Šlo o stroje vzniklé spojením 
jízdního kola a parního stroje. Ten úplně 
první postavil Sylvester Howard Roper 
v USA, v roce 1867. Další vznikl např. 
ve Francii (Ernest a Pierre Michauxovi, 
r. 1869).

  Po vynálezu spalovacího motoru 
(Nikolaus August Otto, 2. polovina 
80. let 19. století) logicky následoval 
první motocykl poháněný spalovacím 
motorem. V roce 1885 ho představili 
pánové Gottlieb Daimler a Wilhelm 
Maybach. Jejich motocykl měl dřevěný 
podvozek,  poháněl  ho  spalovací  
motor  vycházející  z  Ottových  vynálezů        
a patentů a kvůli stabilitě byl vybaven 
dvěma malými postranními koly.

1. Vývojová, technická a designérská analýza tématu

  Postupem času vynálezci a výrobci neustále přicházeli s dalšími inovacemi         
a zlepšeními. Hrabě Albert de Dion z Francie vylepšil Daimlerův motor a ten byl 
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1. Vývojová, technická a designérská analýza tématu

poté celosvětově prodáván jako ideální motor pro motocykly. Roku 1892 Alex 
Millet představil motocykl, na kterém byly použity vzduchem plněné pneumatiky.
 Roku 1894 bratři Wilhelm a Heinrich Hildebrandtové společně s Aloisem 
Wolfmüllerem nechali patentovat prototyp prvního motocyklu určeného                        
pro sériovou výrobu (prodali řádově stovky kusů).

  Václav Laurin (vyráběl motocykly        
s Václavem Klementem) umístil jako 
první motor do spodní části rámu. 
Motocykl od Michela Wernera (1900) 
se rozmístěním jednotlivých prvků blížil 
dnešním motocyklům.

Obr. 1.3 - Český motocykl Laurin & Klement 

 Na začátku 20. století pokračuje rozmach motorismu. Výrobou a vývojem 
motocyklů se zabývá čím dál více výrobců. Například: Adler, BSA, Norton, NSU, 
Peugeot a další. S produkcí motocyklů začínají i slavné značky Harley-Davidson 
(1903) a Triumph (1905).

  V období první světové války jsou výrobci nuceni vyrábět zbraně a střelivo,          
a vývoj a výroba motocyklů je přerušena.
  V meziválečném období se obnovuje výroba a dochází k dalšímu rozšíření 
motocyklu. Nastupuje i do služby v armádě a u policejních sborů. V této době 
vyjíždí první motocykl BMW (1923).
  Ve druhé světové válce motocykly nachází své uplatnění ve vojenském využití 
a to na obou stranách fronty (BMW x Harley-Davidson).
  V poválečné době představují malé, levné a hospodárné motocykly ideální 
dopravní prostředek pro motorizaci zdecimovaného světa. V Itálii začínají 
produkovat motocykly firmy Ducati nebo Piaggio. Jinde se o motorizaci starají 
Jawa, BMW, Triumph, KTM, Peugeot nebo DKW.
  K podobnému trendu dochází i v Japonsku, kde se začínají zabývat motocykly 
výrobci jako: Honda (1948), Suzuki (1951), Yamaha (1955) nebo Kawasaki 
(1960).
    Motocykly se dále vyvíjí, jsou technicky čím dál složitější, rychlejší i ovladatelnější. 
Vznikají nové, specializované kategorie a mění se i vztah člověka k motocyklu. 
Z původně pouhého dopravního prostředku se časem stává nástroj zábavy             
pro volný čas, jak jej využívá drtivá většina jeho dnešních majitelů.

1.1.2 Elektrické motocykly

  Motocykly poháněné elektřinou se objevovaly po celou dobu motocyklové historie. 
První zmínky o nich jsou přibližně ze stejného období jako parní motocykly. Jde 
ale pouze o dokumentaci a patenty, které se v dané době nedočkaly realizace. 
  Protože spalovací motor byl považován za správnou cestu, vynálezci se zabývali 
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jeho dalším zdokonalováním a hledání a vývoj alternativních typů pohonů nebyly 
ani aktuální ani potřebné, tak vývoj elektricky poháněných motocyků pokračoval 
velmi pomalu, dá se říct že téměř ustrnul.

1. Vývojová, technická a designérská analýza tématu

Obr. 1.4 - Ilustrace z tech. magazínu Popular  
      Mechanics (1911)

Obr. 1.5 - Belgický elektrický motocykl         
    Socovel

Obr. 1.6 - Karl Kordesch představuje motocykl   
    s palivovým článkem

  V roce 1911 se objevuje v technickém 
magazínu Popular Mechanics článek  
s ilustracemi představující motocykly 
na elektrický pohon.

  Prvním výraznějším počinem byl, 
během druhé světové války postavený, 
motocykl Socovel (Belgie, r. 1941). Kvůli 
nedostatečnému zásobování benzínem 
jej postavili bratři Limeletteové ve firmě 
Socovel.

  Stroj vznikl v počtu 400 kusů. Byl vybaven třemi 6-ti voltovými bateriemi, vyvinul 
výkon 1 koně a nabíjecí doba byla 10 hodin. Po skončení války však výrobce 
přešel opět na pohon spalovacím motorem.

  Poté nějaký čas nedocházelo                     
k významnějším pokrokům až do roku 
1967, kdy představil fyzik a chemik 
Dr. Karl Kordesch (Union Carbide), 
motocykl s palivovým článkem. Nešlo 
o stroj určený pro sériovou výrobu 
(velmi drahý, pouze jako demonstraci 
možností použití této technologie),    
ale motocykl spolehlivě fungoval.
  Začátkem sedmdesátých let představil 
Mike Corbin (USA) elektrický motocykl 
vhodný pro silniční provoz.
  Roku 1996 Peugeot představuje         
a začíná prodávat městský elektrický 
skútr Scoot’Elec.
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  Postupně se objevují i další sériové motocykly stejné kategorie a ke konci 
devadesátých let 20. stol. se na motocyklových výstavách objevují koncepty 
elektromotocyklů i jiných, větších kategorií.

1. Vývojová, technická a designérská analýza tématu

Obr. 1.7 - Elektrický motocykl Quantya

Obr. 1.8 - Motocykl Bohmerland - Čechie

  Od roku 2004 vyvíjí švýcarská firma 
Quantya elektrický motocykl, který 
by konkuroval běžným terénním 
motocyklům a první kusy vhodné            
i k silničnímu provozu vyjíždí v roce 
2008.

  Ve stejném roce představuje společnost Brammo Motorsports (USA) sériový 
elektrický motocykl Enertia a společnost Zero Motorcycles (USA) přichází                  
s motocyklem Zero S (resp. DS). 
  V současnosti prezentuje své plány na vývoj a výrobu elektrických,                                  
nebo hybridních motocyklů také např. KTM, Honda, Yamaha atd.

1.1.3 Vývoj na našem území

  U nás (i v celém tehdejším Rakousko-Uhersku), s výrobou motocyklů začínají 
Václav Laurin a Václav Klement v roce 1899 v Mladé Boleslavi. Jejich motocykl 
poháněný motorem od Wernera nese jméno Slavia a jeho kvalita je prokázána 
úspěchy na výstavách i závodech po celé Evropě. Už v roce 1903 dosahuje 
produkce na hranici dvou tisíc vyrobených kusů ročně. V roce 1905 začínají 
Laurin a Klement s výrobou automobilů a vysoká poptávka po nich znamená 
konec vývoje a výroby motocyklů této značky.
  
  Výroba motocyklů u nás tím neskončila. 
Stroje všech různých velikostí, objemů 
a specifikací, jednotlivé prototypy i malé 
série produkovalo postupně množství 
malých výrobců.

  Mezi prvními to byly např. ACHILLES, METEOR, PERUN, VULCAN, ZEUS  
nebo WALTER, později BEZDĚZ, CAS, EISLER, MANET, FOTTVIKA, PRAGA, 
PREMIER, R a K nebo Z. Za zmínku stojí BÓHMERLAND s velmi dlouhým 
rozvorem, litinovými koly a posazem pro tři cestující. K významnějším výrobcům 
patřily značky Jawa a ČZ.

  Jawa vznikla v roce 1929 když Ing. František Janeček (majitel zbrojovky) koupil 
licenci na motocykl firmy Wanderer. Po počátečních neúspěších se motocykly 
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Obr. 1.9 - Motocykl Blata 125 Supermotard

Obr. 1.10 - Motocykl VM 610F

1. Vývojová, technická a designérská analýza tématu

rychle dostávají na úroveň světové špičky s úspěchy doma i v zahraničí.                        
Přes 2. světovou válku je výroba přerušena, ale tajně vyvinutý model zvaný Pérák 
patří po válce opět k nejlepším. Dále dochází ke znárodnění značky, příchází                    
i další úspěšné motocykly jako Kývačka, vyvážené do celého světa a Jawa sbírá 
sportovní úspěchy v různých kategoriích motocyklového sportu. Licenční smlouvu 
na různé patenty Jawy podepisuje Honda, nebo Bombardier-Rotax.
  Protože ve východním bloku, pro Jawu nejvýznamnějším trhu, byl zájem o levné, 
jednoduché, dvoutaktní motocykly, vývoj moderních motocyklů ve firmě postupně 
upadal a Jawa začala zaostávat. Po roce 1989 přišla privatizace, změny vlastníků, 
nové modely, ale i dramaticky poklesl odbyt.
  Jawa stále existuje, ale dávno nemůže konkurovat světové špičce. Její současné 
působení na trhu připomíná spíše trápení a pokud nedojde k výrazným změnám, 
tak je jen otázkou času kdy skončí.

  ČZ (Česká zbrojovka) staví první motorová kola v roce 1931. Od roku 1935         
na ně navazují i motocykly. Přes válku je výroba přerušena. Po válce je na čas ČZ 
připojena k Jawě a vyrábí motocykly menších kubatur. Poté opět vyrábí vlastní 
modely světové úrovně. Japonské značky ji berou jako inspiraci. S terénními 
motocykly dosahuje významných sportovních úspěchů. Po roce 1989 je prodána 
italské Cagivě, ale projekt není úspěšný a značka končí.

 Roku 1991 vyrábí Pavel Blata první 
minibike, zakládá značku Blata                 
a postupně se stává jedním z lídrů                
v tomto oboru. V roce 2007 představuje  
velký motocykl, technikou, designem 
i kvalitou zpracování srovnatelný                
s konkurencí.

  Aktuálně motocykly na našem území 
vyrábí také firmy JRM JAWA Divišov, 
FGR, VMD nebo VM Motor.
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1.2 Technická analýza
 
  Motocykl s elektrickým pohonem bude mít většinu částí principiálně shodnou       
s konvenčními motocykly. Pouze místo standardního motoru a s ním souvisejících 
částí bude mít vhodně zvolenou kombinaci elektromotoru, akumulátorů                               
ovládacího a nabíjecího systému pro ně.
  Tato podkapitola obsahuje přehled současného stavu poznání problematiky 
kompletní techniky motocyklu s výjimkou spalovacího motoru a se zaměřením  
na vhodné elektrické pohonné systémy motocyklů a zdroje energie pro ně.

 1.2.1 Technika motocyklu - obecně

  Motocykl je dopravní prostředek, který se svým uspořádáním řadí mezi jedno-
stopá motorová vozidla (má pohonný systém, kola umístěná v jedné linii).
  Základními částmi motocyklu jsou: podvozek (rám, přední a zadní odpružená 
vidlice, kola, brzdový systém), pohonný systém (motor, převodovka, zdroj  
energie, sekundární převod), sedlo, ovládací prvky (řídítka, stupačky, ovladače  
a sdělovače) a části nutné pro silniční provoz (světla, směrové ukazatele).
  Podvozek určuje jízdní vlastnosti motocyklu. Očekává se od něj stabilita                   
při přímé jízdě i průjezdu zatáčkou. Musí odolat silám působícím při různých 
jízdních stavech (zrychlování, brždění, průjezd zatáčkou). Důležité jsou hodnoty 
rozložení hmotnosti, rozvor, sklon přední vidlice, závlek předního kola, umístění 
těžiště.

  Rám je pevným, nosným prvkem, 
ke kterému je připevněno vše ostatní. 
Vyrábí se svařováním z ocelových 
trubek, výlisků, hliníkových částí,    
nebo jejich kombinací. Může sloužit 
také jako nádrž na olej, nebo benzín.

Obr. 1.11 - Rám z hliníkových trubek a výlisků

  Přední vidlice drží, vede a odpružuje přední kolo. Skládá se v drtivé většině           
ze dvou ramen (každé má trubku a přes tlumící/pružící jednotku připevněný 
kluzák) a spojovací části. K rámu je připevněna přes ložiska v hlavě řízení. 
Nejmodernější je systém UpSideDown - USD – vidlice (kluzák nahoře a nosná 
trubka dole).
  Zadní kyvná vidlice vede, odpružuje a tlumí zadní kolo. Běžné jsou dvouramenné 
vidlice (možné jsou i jednoramenné). Pro odpružení se nejvíc používá jediné, 
nejčastěji centrální jednotky. Někdy se používá i tzv. přepákování.
  Kola musí být lehká, pevná a pružná. Existují buď vypletená z více částí,                   
nebo jako jednodílné odlitky. Přední a zadní se liší šířkou, někdy i průměrem. 
Pneumatiky se používají bezdušové s radiální konstrukcí.
  Pro přenos točivého momentu na zadní kolo lze použít O-kroužkový řetěz, 
ozubený řemen nebo kardan.
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  Brzdy jsou nejrozšířenější kotoučové (kotouč připevněný ke kolu, třmen s pístky 
připevněný k vidlici a brzdové destičky) hydraulicky ovládané. Na zadním kole   
lze použít i méně účinné bubnové brzdy.

1.2.2 Technika motocyklu – elektrický pohon

  Elektropohon lze rozdělit na dvě hlavní části: elektromotor a zdroj energie. 
Dalšími prvky jsou systémy pro regulaci a dobíjení.
  Elektromotory využívají elektromagnetických sil. Základní části – stator a rotor – 
nesou elektromagnety jejichž vzájemným působením (mag. polí) vzniká kroutící 
moment. Lze je dělit na stejnosměrné a střídavé (napájecí proud).

Stejnosměrné

- S permanentním magnetem
  Na statoru jsou permanentní magnety. Na rotoru elektromagnet s póly (2,3)        
a mechanický přepínač – komutátor. Ten během otáčky mění jeho polaritu (2,3x) 
Výhodou je jednoduchost a snadné přepínání směru chodu změnou polarity 
napětí rotoru.

- Sériové
Na statoru je elektromagnet. Stator je zapojen v sérii s rotorem. Kroutící moment je 
nepřímo úměrný otáčkám - od nulových otáček velký kroutící moment, vlastnosti 
jsou velmi závislé na zatížení motoru.

- Derivační
Od sériových se liší paralelním zapojením statoru s rotorem. Výhodou je možnost 
samostatné regulace napětí statoru a menší závislost na zatížení motoru.

U stejnosměrných motorů platí závislosti: rychlost motoru na vstupním napětí         
a kroutící moment na proudu. Mimo motorů s perm. mag. je složité obracení 
směru chodu. Slabým prvkem je komutátor. Lze se setkat i s elektronickým 
řízením změny polarity pole. 

Ze střídavých jsou vhodné jen asynchronní (indukční) třífázové.

  Proud (třífázový) vytváří na statoru točivé magnetické pole. To indukuje napětí 
v rotoru a vyvolané síly vytváří kroutící moment. Pro spouštění je třeba vysoký 
proud. To lze eliminovat (úprava klece, přepínač hvězda – trojúhelník, aj.).
  Nejvhodnějším způsobem regulace je změna kmitočtu vektorovým řízením 
(plynulá změna počtu otáček a jejich směru). Výhodami jsou jednoduchá kon-
strukce, vysoká spolehlivost a nezávislost na zatížení motoru.

Výhody elektromotoru jsou:

- vysoká účinnost (běžně 85-90%, nejlepší až 98%)
- téměř bezúdržbový provoz
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- neustále dostupný točivý moment
- možnost krátkodobého několikanásobného zvýšení výkonu
- možnost rekuperace brzdové energie
- nízké provozní náklady
- ekologičnost (při využití zelené energie)
- netřeba měnit převodový poměr (u většiny těchto motorů)
- nízká míra hlučnosti (u dopravního prostředku lze pokládat i za nevýhodu
  a bezpečnostní riziko, lze to řešit pomocí zvukové nahrávky a reproduktoru)

  Baterie jsou zdroj energie. Závisí na nich dojezd motocyklu, nebo možnost 
osazení výkonnějším motorem. Fungují na principu přeměny chemické energie 
na elektrickou. Vhodné jsou tzv. sekundární baterie - akumulátory.

  Akumulátor má základní vnitřní části: kladnou a zápornou elektrodu (katoda, 
anoda), vnitřní médium (elektrolyt) a separátor (odděluje elektrody proti zkratu).
  Mezi elektrodami dochází k chem. reakcím. Na katodu se soustředí pozitivně     
a na anodu negativně nabité ionty. Vzniká napětí - elektrická energie. Toto vše je 
ukryto v obalu z odolného plastu (polypropylen) s výstupy z elektrod. Nejvýhodnější 
(kapacita) je hranolová geometrie elektrod - tenké pláty umístěné napřeskáčku 
(+-+-).
  Důležitý pojem je energetická hustota baterie. Vyjadřuje poměr množství 
uchované energie na jednotku hmotnosti. Vyšší hodnota značí vyšší efektivitu.

Galvanické akumulátory
  Využívají oxidační (anoda) a redukční (katoda) reakce. Na elektrody i elektrolyt 
se používají různé materiály. Jejich vlastnosti a kombinace ovlivňují napětí 
a proud. Nejvýhodnější je použití na anodu: litium, hořčík, hliník nebo zinek,                         
na katodu: různé oxidy mědi nebo železa.

Novější typy akumulátorů využívají jiné typy reakcí:

„Metal hydridové akumulátory využívají schopnosti některých materiálů 
absorbovat množství atomů vodíku, které jsou využity k chemický reakcím              
v baterii. Tyto materiály tvoří anodu. Katoda je tvořena hydroxidem nikelnatým.“ 
[1]

  Litiové akumulátory využívají interkalace. Ionty litia se zasouvají do krystalických 
mřížek elektrod a mění si místo s elektrony dané elektrody. Anoda je většinou       
z uhlíku, katoda z litia nebo jeho slitiny. Elektrolyt obsahuje litiové soli a může být 
i v tuhém skupenství.

Výhody litiových akumulátorů jsou:

- vysoká energetická hustota
- nízká hmotnost
- vysoká životnost (počet nabíjecích cyklů)
- nízké ztráty při nečinnosti
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- rychlejší dobíjení
- možnost většího napětí a proudu
- větší bezpečnost a robustnost (tuhý elektrolyt)

  Velmi výkonné baterie mohou mít i chlazení a systém řízení a kontroly spotřeby 
pro větší efektvitu využití energie.
  Volba elektromotoru a baterií je spolu spjata. Ke zvolenému elektromotoru         
je nutné zvolit vhodné baterie, aby odpovídaly svými parametry (napětí, proud, 
dostatečná kapacita apod.).
 Nabíjení akumulátorů je opačným procesem jeho využití. Pro použití                                         
v motocyklech lze dobíjecí zařízení začlenit do jejich konstrukce.

Obr. 1.12 - Schéma porovnání 
      energetické hustoty  
      u jednotlivých typů

1.2.3 Příklady a jejich parametry

V této podkapitole uvádím několik konkrétních příkladů elektrických motocyků     
a jejich stručný technický popis:

- Zero S (X - terénní varianta*) - enduro/supermotard pro běžný provoz.

Obr. 1.13 - Rám z hliníkových trubek a výlisků

Elektromotor s uhlíky a permanentním 
magnetem

Kroutící moment:  84 Nm
Výkon:   23 kW 
Maximální rychlost:  90km/h
Baterie:   Li-ion
Napětí:   58 V
Kapacita:   4 kWh
Dojezd:   80km (*64)
Dobíjecí doba:  4 hod(*2) 220 V
Hmotnost:  101 kg 

- Brammo Enertia - motocykl do města a blízkého okolí.

Střídavý elektromotor, bezuhlíkový, s permanentním magnetem
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Kroutící moment: 40 Nm
Výkon: 13 kW
Maximální rychlost: 95 km/h
Otáčky:  4500 ot/min
Proudový vrchol: 80A 
Baterie: Lithium iron fosfátové baterie, 
6x, (Valence)
Nominální napětí: 76,8V 
Kapacita: 3.1 kWh
Dojezd: cca 70 km 
Dobíjecí doba: 3 - 4 hod 
Životnost: 2000 dobití.
Hmotnost: 123 kg

Obr. 1.14 - Rám z hliníkových trubek a výlisků

Obr. 1.15 - Rám z hliníkových trubek a výlisků

- Mission One - Silniční sportovní motocykl (Mission Motors, USA).

Střídavý, třífázový elektromotor
s kapalinovým chlazením 

Kroutící moment: 73 Nm 
S jediným převodem, bez spojky
Maximální rychlost: 240 km/h
Otáčky: 6500 ot/min
Baterie: Lithium-Iontové se systémy 
chlazení a managment control 
Kapacita: ---
Dojezd: 240 km
Dobíjecí doba: 2,5 hod (220V)

Lze využít rekuperaci energie při brždění.
Prostřednictvím PC lze nastavit jízdní a provozní charakteristiky
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1.3 Designérská analýza
 
  Motocykl není „pouhou věcí denní potřeby“. Je fenoménem a pro mnoho lidí 
životním stylem. Design je proto u něj velmi důležitý. Ovlivňují ho: kategorie,      
do níž spadá, jeho původ, období vzniku nebo ergonomické požadavky.
  
1.3.1 Kategorie motocyklů a design 
 
  Motocykly se dle svého zaměření rozdělují do kategorií. To se odráží i v designu 
- jednotlivé kategorie mají své charakteristické prvky.

Obr. 1.17 - Cestovní motocykl BMW 1200 GT

  Sportovní silniční motocykly jsou 
vhodné pro rychlou jízdu na okruzích. 
Příliš se nehodí pro cestování, nebo  
do města. Typická jsou úzká řídítka, 
výrazně tvarovaná nádrž, agresivní 
aerodynamická kapotáž se zapuštěným 
světlometem, protivětrným štítkem, 
minimalistické sedlo pro spolujezdce.

Obr. 1.16 - Typický představitel kategorie 
supersportů - Yamaha R1

Obr. 1.18 - Honda CB 600 Hornet, spadající 
do kategorie naked bikes

  Cestovní motocykly jsou určené            
pro překonávání vzdáleností. Mají velké 
sedlo pro dvě osoby, objemnou nádrž, 
velký větrný štítek. Jsou mohutnější      
a postrádají agresivní výraz. Počítá se 
u nich s upoutáním zavazadel.

  Naked bike jsou určené pro běžné 
ježdění. Mají minimum kapotáží, 
odkrytý motor. Typická je výrazná nádrž 
a sedlo, široká řídítka a samostatné 
světlo, nebo výrazné budíky. Většinou 
působí agresivním dojmem.
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Obr. 1.21 - Městský skútr Aprilia Sport City One

Obr. 1.20 - KTM 640 LC4 Adventure

Obr. 1.19 - Harley-Davidson Softail Custom, 
zástupce kategorie chopper

  Choppery, určené pro klidnou jízdu 
krajinou, jsou nižší a dlouhé. Typické 
je úzké přední a široké zadní kolo, 
výrazný sklon přední vidlice, velký 
odkrytý motor, dlouhé výfuky, spousta 
chromu, zaoblená nádrž a vysoká 
řídítka.

  Enduro a motokrosové motocykly 
jsou určené pro jízdu v terénu. 
Charakteristická je vysoká stavba, 
pneumatiky s hrubým vzorem, ploché 
sedlo přecházející nad malou nádrž 
či vysoké blatníky. Z těchto motocyklů 
vychází i kategorie supermotard (má 
silniční kola).

  Skútry a mopedy jsou určené               
do města. Mopedy jsou subtilnější, 
jednomístné,  s trubkovým rámem, 
odkrytým motorem a bez kapotáží. 
Skútry jsou dvoumístné. Mají malá 
kola, výrazné sedlo, plochu pro nohy 
a kapotáž. Světlo bývá zapuštěné,         
na řídítkách či pod nimi.

  Existují i další kategorie řadící se mezi motocykly jako např.: minibiky, tříkolky, 
čtyřkolky (terénní) a další.

1.3.2 Vývoj designu
 
  Motocykly různých značek mají typické vizuální znaky, kterými se liší                                
od ostatních. V každé době ale mají všechny stroje nějaké podobnosti typické 
pro dané období.

  První motocykly lze připodobnit k mohutnějším kolům s motorem a palivovou 
nádrží.
  Následně motocykly zmohutněly. Je to patrné na rámu, širších kolech a větších  
výrazných blatnících. Původně hranaté nádrže se velmi zakulacují.
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Obr. 1.22 - Hildebrandt &  Wolfmuller (1894) Obr. 1.23 - Triumph Tiger 80 (1937)

1. Vývojová, technická a designérská analýza tématu

  Od 50. let přibývá kapotáží                               
v podsedlové části. I proto motocykly 
působí kompaktnějším dojmem. 
Typická je linka na nádrži a blatnících 
v jiné barvě nebo výfuky doutníkového 
tvaru. Začínají se odlišovat běžné, 
terénní a sportovní silniční stroje.

Obr. 1.24 - Moto Guzzi Lodola 175 Sport (1956)

Obr. 1.25 - Honda Black Bomber (1966)

  V 60. letech se po období oblin 
vrací hranatější prvky. Zmenšují se 
blatníky. Zadní je zčásti integrován                           
do podsedlového rámu. Nádrž, sedlo         
a kapotáže mají tvarovou návaznost.

  V 70. letech už nádrž a podsedlové 
kapotáže působí jednotně. Okolo 
předního světla se objevuje malá 
kapotáž, kratší zadní blatník více 
odkrývá kolo. Zadní světlo se schovává 
do podsedlové kapotáže. Sedla jsou 
nižší, více tvarovaná. Standardně se 
montují zpětná zrcátka a objevuje se 
kotoučová brzda.

Obr. 1.26 - Norton Dunstall Commando (1971)
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Obr. 1.27 - Yamaha XS 1100 (1981)

Obr. 1.28 - Honda CB 500 (1994)

Obr. 1.29 - Yamaha MT - 01 (2005)

  V 80. letech přichází aerodynamicky 
tvarované sportovní motocykly. Přední 
světlo už nemusí být kulaté. Přichází 
kola z lehkých slitin, plasty, více hran    
či odpružení zadního kola jednou 
centrální jednotkou (vizuální odlehčení). 
Rámy jsou i ze čtyřhranných trubek      
a výlisků. Nevzhledné detaily (madla, 
zrcátka) kazí celkový dojem.

  90. léta navazují na předchozí období, 
vše se zaobluje a vizuálně odlehčuje. 
Mizí předešlé nedostatky. Motocykly 
mají vyvážené proporce a dobrou 
ergonomii. Objevují se retromotocyly.

  Po r. 2000 dochází k (nejen) vizuálnímu 
zmenšování. Tvarování je čistší a více 
oblé (někteří prosazují hrany). Typické 
jsou široké nádrže, složitě tvarované 
sedlo, nebo avantgardní tvar předního 
světla. Na zadním se využívá LED.

  Barevnost motocyklu se nikdy neomezovala pouze na některé barvy. Pro některé 
výrobce jsou však určité barvy typické (KTM - oranžová, Kawasaki - zelená).
  Vývoj prodělala grafika kapotáží. Nejprve se jednalo o linky a jednoduchá 
loga vyvedená na kapotáž jinou barvou. Později se začaly používat polepy. Ty              
se ze střídmých a jednoduchých tvarů časem rozvinuly do komplikovaných 
grafických polepů.

1.3.3 Kultovní motocykly

  Z některých motocyklů se staly až kultovní legendy s mnoha obdivovateli              
po celém světě nebo alespoň na určitém území. K jejich oblíbenosti jistě přispěl 
právě také jejich design.

Namátkou vybírám některé příklady:
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Obr. 1.30 - Původní Piaggio Vespa

Obr. 1.31 - Ducati 916

Obr. 1.32 - Yamaha V-Max

Obr. 1.33 - Jawa 500 OHC Obr. 1.34 - ČZ 513 Cross

1. Vývojová, technická a designérská analýza tématu

  - Piaggio Vespa – italský předchůdce 
všech skútrů. Dnes se vyrábí už 
v několikáté generaci. Typická je 
jednoduchá konstrukce, jednoramenná 
přední vidlice a od počátku téměř 
neměnné tvarování.

  - Ducati 916 – jeden z nejhezčích 
motocyklů. Typické znaky jsou 
jednoramenná kyvná zadní vidlice, 
výfuky pod sedlem, dvojice tenkých 
podélných světel a červená barva.

  - Yamaha V-Max – dynamicky 
tvarovaný chopper s nadčasovým 
vzhledem a mohutným výkonným 
motorem. První generace je z poloviny 
80. let. Motocykl se stále vyrábí.

  Další příklady: Ducati Monster, Hondy CB 750, CB600 Hornet, Suzuki B-King, 
DR Big, Kawasaki Ninja, Yamaha FZR a další.
  U nás například: Jawa 555 „Pařez“, Jawa 500 OHC, nebo motokrosové stroje 
ČZ. 
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1.3.4 Regiony - Evropa, Japonsko, USA a další

  Velká koncentrace výrobců v Evropě vede k rozmanitosti produkce. Italské značky 
se vyznačují elegantním designem. U některých je laděn do sportovna, jiné více 
čerpají z historie. BMW experimentuje a vytváří moderní design s avantgardními 
prvky. KTM vyznává geometrický design s množstvím hran. U Triumphu lze mluvit 
o moderním konzervatismu. Ural je maximální retro. Dalo by se pokračovat. 
Každý evropský výrobce je trochu jiný. Možná nepatrně zaostávají v ergonomii 
za japonskými stroji, ale designově jsou osobitější a individuálnější.
  Japonsko reprezentují značky Honda, Yamaha, Suzuki a Kawasaki. Typické je 
kvalitní zpracování a výborná ergonomie. Vyznačují se nekonfliktním designem. 
Ten může působit velkosériovým dojmem („zapadne v davu“). Svým pojetím jsou 
určeny takřka pro kohokoliv.
  Pro zbytek Asie je typický motocykl moped. Vymykají se jihokorejští výrobci, 
stavící moderní stroje podobné japonským. I v Číně poslední dobou vyrábí velké 
motocykly. Design a zpracování trpí řadou nedostatků (nevyvážené proporce, 
nedynamičnost) a ojedinělé není ani kopírování známých značek.
  Pro USA je typický motocykl kategorie chopper. Nejznámější značka je Harley-
-Davidson.

1.3.5 Ergonomie motocyklu
     
  Ovládání motocyku je komplexnější než u jiných dopravních prostředků. Kromě 
ovládacích prvků je třeba využívat změny posazu (brždění, průjezd zatáčkou). 
  Jezdec na motocyklu sedí na sedle, obkročmo. K ovládání směru jízdy mu 
slouží řídítka, na koncích opatřena rukojeťmi. Otočná pravá rukojeť funguje jako 
ovladač plynu. Před oběma rukojeťmi, v dosahu prstů, jsou páčky pro ovládání 
spojky a přední brzdy. V dosahu palců bývají ovladače ukazatelů směru, klaksonu, 
přepínač dálkových a potkávacích světel, sytič, startér atd.
  Po stranách rámu jsou stupačky s protiskluzovým povrchem (guma, vroub-
kování). Kousek od nich jsou v dosahu nohou: řadička převodovky (vlevo)                 
a páčka zadní brzdy (vpravo).
  Spolujezdec sedí za řidičem, obvykle trochu výše. Má k dispozici sklopné 
stupačky a madla na držení. Jejich používáním za jízdy lze zmenšit zátěž působící 
na řidiče a tím zvýšit bezpečnost.
  Palubní přístroje jsou umístěné ve štítu nebo budících nad řídítky v zorném 
poli jezdce (omezené helmou). Jde o vizuální sdělovače - kvantitativní (rychlost, 
otáčky) a kvalitativní (kontrolky stojánku, dobíjení, směrových světel). Mohou být 
analogové, digitální, nebo kombinované.
  Přehled o situaci za motocyklem umožňují zpětná zrcátka připevněná                           
na řídítka.
  Pro odstavení motocyklu se jako opora používá sklopný boční stojan (někdy 
bývá i větší hlavní stojan).
  Zabezpečení motocyklu proti nežádoucí manipulaci lze řešit pomocí integro-
vaného zámku řízení, nebo externích zařízení (zámek kotouče, řetěz, alarm).
  Většina motocyklů má pouze malý prostor pod sedlem pro uložení nezbytného 
vybavení (pojistky, nářadí, lékárnička).
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1.3.6 Design motocyklů na alternativní pohon

  Motocykly poháněné alternativním pohonem se od konvenčním strojů liší také 
designem. Ten by měl odpovídat použitým technologiím a působit moderně, 
odlišně. To neplatí u skútrů, ty lze většinou s běžnými zaměnit.
  Elektromotor u elektrických motocyklů je většinou menší a jinak tvarovaný než 
spalovací motor, není však příliš vizuálně zajímavý. Do hmoty motocyklu je třeba 
také zabudovat dostatek akumulátorů, většinou ve tvaru nevzhledných krabic. 
Z těchto důvodů mají elektrické motocykly často celokapotáž, nebo minimálně 
zakrytování motoru a baterií. 
  Potřeba není benzínová nádrž, její imitace však na motocyklech často zůstává. 
Může sloužit jako odkládací prostor, nebo pro uložení regulačního systému atd. 
 Výrazným vizuálním a na prvním pohled patrným prvkem je absence výfuku.

1.3.7 Možné inspirační zdroje

  V této podkapitole uvádím několik současných motocyklů, z nichž lze čerpat 
inspiraci při práci na vlastním návrhu.

- Motocykly kategorie Naked bike
  Mezi současné zajímavé motocykly kategorie Naked bike patří: Ducati Monster, 
Honda CB 600 Hornet, Kawasaki ER 6 N, nebo Yamaha MT 03. Dominantním 
prvkem je u všech odkrytý motor. Mají avantgardně tvarované světlomety                    
a vizuálně odlehčenou zadní část. 

Obr. 1.37 - Honda CB 600 Hornet Obr. 1.38 - Yamaha MT 03

Obr. 1.35 - Ducati Monster Obr. 1.36 - Kawasaki ER 6 N
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- Motocykly na elektrický pohon
  Mezi motocykly na elektrický pohon jsou po designérské stránce nejpovedenější 
Mission One a Brammo Enertia. 

Obr. 1.41 - Vectrix Electric Super Bike

Obr. 1.43 - Voltra od Dana Andersona

Obr. 1.42 - Vertigo od Maartena Timmera

Obr. 1.44 - MOTOCZYSZ

Obr. 1.39 - Mission One Obr. 1.40 - Brammo Enertia
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    2. Variantní studie designu

2.1 Předdiplomový projekt

  V rámci předdiplomového projektu už vznikly dva návrhy na stejné téma. Nutno 
podotknout, že šlo spíše o hmotové studie než o detailně propracované návrhy.

Obr. 2.1 - Předdipl. projekt - skici 

Obr. 2.2 - Předdipl. projekt - návrh č. 1 

Obr. 2.3 - Předdipl. projekt - návrh č. 2

2. Variantní studie designu

  Výrazným prvkem u obou návrhů byl 
především odhalený rám, výrazné, 
ale jednoduše tvarované sedlo, nebo 
snaha o zachování imitace nádrže 
(u obou měla sloužit jako odkládací 
prostor). V jednom případě byla „nádrž“ 
natolik výrazná, že téměř odporovala 
ergonomickým požadavkům. Přílišná 

snaha přiblížit se klasickému motocyklu 
typu Naked bike byla u obou patrná 
také na kulatém předním světlometu. 
Oba motocykly měli snad až moc 
úzkou stavbu. Dalšími rysy společnými 
pro oba návrhy byly geometrické 
tvarování a rozměrný kryt baterií 
umístěný ve spodní části. Velké plochy 

měly vizuálně rozbít barevné krytky 
na předních hranách, ale to se příliš 
nepovedlo a výsledek působil trochu 
těžkopádným dojmem. Dílem k tomu 
přispívaly také mohutné zadní kyvné 
vidlice.

  
S výsledkem panovala nespokojenost. Oba navržené motocykly působily příliš 
konzervativně, usedle. Po stránce designu se blížily spíše klasickým strojům 
a nepřinášely nic nového. Chybou bylo mimo jiné asi to, že návrhy počítaly                     
s použitím klasické techniky motocyklu (vidlice, řídítka, atd. ).
  Přínosem tohoto projektu bylo to, že jsem si lépe ujasnil koncepci návrhu, více 
se zorientoval v daném tématu a také si uvědomil rozměrové a funkční souvislosti 
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Obr. 2.7 - Hledání designu - koncepční  skica 4 

jednotlivých prvků na motocyklu. Současně jsem si uvědomil, že bude nutné více 
se odpoutat od klasického tvarování dnešních motocyklů.

2.2 Hledání designu

  Při návrhu designu jsem v prvé 
řadě vycházel z čerstvých zkušeností                                            
s předdiplomovým projektem. Nechtěl 
jsem opakovat stejné chyby a tak 
prioritní snahou bylo, aby navržený 
design více odrážel zvolený typ pohonu 
a nesklouzl opět spíše k vzezření 

Obr. 2.4 - Hledání designu - koncepční skica

Obr. 2.5 - Hledání designu - koncepční skica 2

Obr. 2.6 - Hledání designu - koncepční skica 3

standardního motocyklu se spalovacím 
motorem.
  Tato snaha je patrná již od prvních skic. 
Na všech jsou výraznými dominantními 
vizuálními prvky: logicky umístěný 
elektromotor, výrazně a netradičně 
tvarovaný rám a nepatrně vystupující 
zadní centrální pružící jednotka.              

Po předchozích zkušenostech jsem se 
také snažil motocykl vizuálně odlehčit.
  Další snahou oproti předdiplomovému 
projektu bylo také lépe vytvarovat 
kryt akumulátorů, aby nepůsobil 
těžkopádným dojmem krabice, více 
zapadal do celku motocyklu a zároveň 
nějakým způsobem dával najevo co 
skrývá.

  Kvůli aspoň minimální proporční 
správnosti vznikala většina 2D skic 
na podkresu s vyznačenými koly                    
a některými dalšími základními prvky 
nebo rozměry (výška sedla, sklon 
přední vidlice, výška hlavy řízení, výška 
řídítek, nebo přibližná délka sedla).
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Obr. 2.8 - Variantní návrh č. 1 - 1

Obr. 2.9 - Variantní návrh č. 1 - pc skica

  Po dokončení a zhodnocení prvotního skicování mi vyšlo několik logických         
a zajímavých prvků a detailů, které vystihovaly odlišnost pohonného systému,  
ze kterých by se dalo vycházet - mohly by tvořit charakteristické znaky designu 
navrhovaného motocyklu. Mezi tyto prvky bych jmenoval: výrazný a spíše plochý 
rám, umístění elektromotoru v rámu resp. jeho logický rotační tvar, návaznost 
zadní kyvné vidlice na celek motocyklu, výrazná zadní pružící jednotka příp. 
jednoduché sedlo. 

2.2.1 Variantní návrh č. 1 

  Návrh samozřejmě vycházel ze závěrů vyplynulých po prvním skicování. 
To znamená, že měl některé ze znaků, které jsem vybral jako předpokládané 
základní prvky budoucího návrhu designu.

  Základem motocyklu je velmi 
jednoduchý, plochý rám, do kterého je 
ve spodní části vetknut elektromotor. 
Ten má logický rotační tvar, který je 
zvýrazněn kruhovým otvorem v rámu. 
Na rám v horní části přímo navazuje 
také celkem velké a zajímavě tvarované 
sedlo. To má poměrně vysokou stavbu, 
a je celočalouněné, v jedné barvě. Z 

důvodů zachování výrazu velmi krátkého     a kompaktního typu motocyklu jsem 
se rozhodl tento variantní návrh pojmout jako pouze jednomístný stroj. V úvahu 
by sice přicházela i dvoumístná verze,              ale to by znamenalo určitou změnu 
v pojetí tohoto návrhu.

  Dopředu z rámu vybíhají akumulátory. 
Ty jsou z větší části překryté směrem 
ven vypouklým krytem. Tento kryt 
ovšem stále dost připomíná chladič    
na klasickém motocyklu.
  V oblasti, kde je u standardních 
strojů umístěná palivová nádrž, vznikl 
volný prostor využitelný jako odkládací 
prostor na drobné předměty.

  Zajímavým prvkem je pokračování rámu směrem dozadu. Mezi rámem a sedlem 
je drobná mezera, která motocykl vizuálně odlehčuje. Stejného efektu se snaží 
dosáhnout také výřez na spodní části tohoto rámu. Ten jakoby vizuálně naznačuje 
blatník nad zadním kolem.
  Vznikly také dvě varianty tvarování zadního světlometu - ostře špičatá a zaoblená 
verze.
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  Tento návrh vznikl pro lepší představu a ověření i jako hrubý 3D model (tzv. 3D 
skica) v počítači. Pomocí něj se lépe ukázaly některé rezervy návrhu. Hranatý 
design působil příliš surově a scházelo mu také více elegance.

Obr. 2.10 - Variantní návrh č. 2 - skica

Obr. 2.11 - Variantní návrh č. 2 - 3d skica

2.2.2 Variantní návrh č. 2

  Návrh vznikl dalším rozvinutím jedné 
z prvních skic. Jeho základem se 
stal výrazný rám s charakteristickým 
prohnutím směrem vzhůru. Oproti 
prvnímu návrhu má dominantnější horní 
část a vertikální část (spojující motor   
a sedlo) je skloněná opačným směrem 
– dozadu (přibližně stejně jako přední 

vidlice). Mezi rámem a zadní vidlicí 
je tvarová souvislost - vizuálně tvoří 
jeden celek. Dalším výrazným znakem                                                                          
na rámu je linka značící lom ploch. Ta 
probíhá po okraji rámu po celém jeho 
průběhu od hlavy řízení, okolo motoru                                                                
až po konec zadní vidlice. Na obou 
koncích se blíží k okraji a mizí.

  Motor je v rámu umístěn podobně jako v předchozím případě, ale je výrazně větší. 
Nad motorem je zakomponovaná centrální jednotka odpružení zadní vidlice.
  Akumulátory jsou překryty krytem trojúhelníkového tvaru. Ten vyplňuje prostor 
mezi motorem a hlavou řízení. Kryt spolu se vzhůru prohnutým rámem dotváří 
dynamický až agresivní výraz motocyklu.
  U sedla přicházely v úvahu dvě různé možné koncepce. Jedna počítá                                                                        
s jednoduchým tvarem sedla spíše vyšší stavby a jeho uchycením k rámu 
(vizuálně) natupo – přes větší plochu, která v oblasti uchycení přesně kopíruje 
tvar rámu. U druhé je sedlo výrazně nižší a k rámu je přichyceno v několika 
bodech pomocí plochých nosníků plynule vycházejících ze sedla. To není 
přímo  v kontaktu s rámem a působí odlehčenějším dojmem. Tato varianta ale                                                                                                                                      
po vizuální a proporční stránce vyžaduje výrazně kratší sedlo, které by bylo 
vhodné pouze pro přepravu jedné osoby. V případě jeho prodloužení zmizí jeho 
elegance a sedlo působí křehce a nepříliš solidním dojmem.

2.3 Finální návrh

  Pro finální řešení jsem se rozhodl dále rozpracovat návrh č. 2. Tento výběr 
znamenal určení konkrétního směru další práce.
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Obr. 2.12 - Hledání návazností na rámu

Obr. 2.13 - Výsledný proporční návrh rámu

  V prvé řadě bylo potřeba najít správné proporce tak, aby motocykl působil 
moderním, atraktivním a dynamickým dojmem, splňoval rozměrové i základní 
ergonomické požadavky a zároveň si co nejvíce zachoval výraz z prvních skic. Šlo 
také o nalezení případně zachování určitých vizuálních návazností jednotlivých 
prvků motocyklu.

2.3.1 Rám

  Prohnutí rámu – v případě minimálního prohnutí rámu návrh výrazně ztratil 
na dynamičnosti. V opačném případě – co největší prohnutí vzhůru – motocykl 
působil velmi dynamicky, ale způsobilo to posunutí sedla příliš vysoko, což bylo 
z ergonomického hlediska zcela nepřípustné. Vzhledem k tvarové souvislosti 
kdy spodní strana rámu a horní strana zadní vidlice leží na pomyslné křivce, se 
zároveň dostala příliš vysoko zadní vidlice. Řešením byl kompromis, tedy takové 
prohnutí rámu, které zajistí dostatečně dynamický výraz za současného dodržení 
ergonomických požadavků.

  Obepnutí motoru v rámu - původní skica 
počítala se symetrickým rozložením 
hmoty rámu a zadní vidlice v okolí 
umístění motoru. Po rozpracování jsem 
dospěl k asymetrickému uspořádání 
kdy je rám mohutnější, zasahuje dále 
(k polovině motoru) a zadní vidlice 
je subtilnější. To také lépe vystihuje 
funkce a vzájemné souvislosti těchto 
dvou prvků.

  Úhel sklonu rámu - bylo třeba určit 
úhel sklonu (směrem vzad) vertikální 
části rámu v oblasti od motoru 
směrem k sedlu. Jako nejvhodnější 
se zprvu jevil logicky stejný úhel,                                           
pod kterým je skloněna přední vidlice. 
Rovnoběžné linie ovšem působily příliš 
prvoplánovitě. To se zlepšilo s rozdílem 

pouhých několika málo stupňů (v neprospěch rámu), které mezi těmito dvěma 
prvky vytvořily nepatrně svírající dojem.

  Ke změnám došlo u křivky rámu značící rozhraní dvou různě lomenných ploch 
a probíhající po celé délce rámu. Zkoušením jsem došel k názoru pozměnit 
její průběh v koncových částech tj. v přední části rámu a na zadní vidlici. Místo 
původního průběhu po krajích, jsem ji umístil do středu obou součástí.
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  Bylo potřeba vyřešit také šířku rámu. Ve spodní části bylo z důvodu umístění 
motoru nutné udělat rám širší, oproti tomu v horní části z ergonomických důvodů 
užší. Tento problém byl vyřešen postupným plynulým přechodem začínajícím 
nad motorem a končícím v podsedlové části. V přední části rám plynule obepíná 
hlavu řízení.

  Při modelování rámu v počítači, 
vyšlo najevo, že rám v přední části 
působí v perspektivním pohledu příliš 
mohutným a robustním dojmem. Proto 
jsem přistoupil k jeho snížení přibližně 
o třetinu. To přispělo k lepší vyváženosti 
celkových proporcí a rám se i vizuálně 
odlehčil. 

  Po konečném doladění rozměrů, proporcí a tvaru rámu bylo možné začít 
postupně řešit zbývající části motocyklu, dosud pouze nanečisto naskicované 
nebo neřešené.

2.3.2 Přední a zadní vidlice

  Zavěšení kol – původní návrh počítal s klasickým způsobem zavěšení jak 
předního tak zadního kola (pomocí teleskopické Up-side-down vidlice vpředu       
a dvouramenné kyvné vidlice vzadu). Při konzultacích a zkoušení různých variant 
však vznikla také verze s netradičním, letmým uchycením předního kola. Přestože 
byl tento prvek nejdřív vymodelován pouze velmi jednoduše (konstrukčně), tak 
velmi oživil a ozvláštnil přední část motocyklu, který tak dostal jiný, zajímavější 
výraz. To vedlo k přehodnocení původní koncepce a k rozhodnutí přiklonit se 
právě k verzi s letmým uchycením kola.

  S tímto rozhodnutím se objevila 
otázka zda ponechat vzadu původně 
navrženou klasičtější dvouramennou 
kyvnou vidlice, nebo ji také nahradit 
jednoramennou s letmým uchycením 
kola. Při porovnávání různých variant 
vyšlo najevo, že kombinace letmé 
přední a dvouramenné zadní vidlice 

Obr. 2.14 - Rám motocyklu před snížením

Obr. 2.15 - Návrh přední vidlice

2. Variantní studie designu

působí nevyváženým dojmem. Oproti tomu verze s letmým zavěšením u obou 
kol, a vytvoření asymetrie u obou kol namísto pouze u předního, působí mnohem 
logičtěji a zajímavěji. Pro zajímavost byla vyzkoušena i možnost letmého zavěšení 
s uchycením každého kola z jiné strany, ale působila příliš šíleně a nakonec tedy 
bylo rozhodnuto pro předchozí variantu. Toto rozhodnutí znamenalo další práci. 
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Obr. 2.16 - Návrh horního krytu rámu

2. Variantní studie designu

Bylo potřeba vytvarovat přední vidlici, a protože při zkoušení byla část zadní 
vidlice pouze provizorně „odstříhnuta“ tak bylo potřeba navrhnout také vhodné 
zakončení rámu v tomto místě tak, aby příliš nenarušilo dosavadní koncepci 
designu. Také to ale znamenalo drobné úpravy rozměrů rámu v přední části.
  Přední vidlice vznikla v několika variantách. Všechny měly společný stejný 
tvar v bočním pohledu – rozšiřující se od nejužší části dole směrem nahoru. 
Jedna z variant počítala s rozčleněním na dvě plochy pomocí linky táhnoucí 
se středem vidlice. Na další byla místo linky vytvořena plocha, kopírující svými 
hranicemi vnější tvar přední vidlice. Tato varianta byla vybrána, protože působila 
pevnějším dojmem a lépe doplňovala celek motocyklu. Ještě byl upraven její tvar 
v napojení na vrchní trubku – napojení velkým radiusem a zjevný nástavec byly 
nahrazeny rovnějším napojením s menším nástavcem a plynulým přechodem 
přímo do nástavce - a nakonec byla vidlice doplněna držákem třmenu přední 
brzdy a držákem blatníku. Po konzultaci byla ještě změněna trubka o kruhovém 
průřezu daleko mohutnější trubkou o elipsoidním průřezu, která byla umístěna 
možná trochu nelogicky delší stranou napříč podélné osy motocyklu. Toto 
řešení významně zvýšilo vizuální tuhost přední vidlice a zároveň ji více začlenilo                 
do celku motocyklu.

  Zadní vidlice byla původně navržena 
současně s rámem, na jehož tvar 
krásně logicky navazovala. 
  Při návrhu ukončení rámu na straně 
„bez vidlice“ bylo navrženo několik 
variant. Návrhy, které byly zakončeny 
těsně nad motorem, se ukázaly jako 
nevhodné, protože vytvářely dojem 

nejistého uložení motoru a navíc po stránce designu šly spíše proti původnímu 
návrhu a tedy i proti druhé straně motocyklu. Mnohem vhodnější se jevily verze 
kdy rám končil trochu výš. Finální verze vnitřní stranou kopíruje původní tvar, 
jen vnější strana pouze vybíhá dále nahoru. Tomu byla uzpůsoben také vnější 
lomená plocha.

2.3.3 Oblast krytu akumulátorů

  Jako problematický se ukázal návrh krytu akumulátorů. Bylo potřebné jej vytvarovat 
tak, aby navazoval na tvarování rámu, nepůsobil rušivě nebo příliš klasicky. Návrh 
z prvních skic se ukázal jako nepoužitelný, protože působil cizorodým dojmem 
bez zjevných návazností. Vznikla spousta skic na téma tohoto prvku. Většina 
verzí působila příliš klasickým dojmem a ubírala tak motocyklu z jeho výrazu. 
Navíc motocykl vždy vizuálně příliš nabral na hmotnosti a těžkopádnosti. Jiné 
varianty počítaly s odsazením linií použitých na rámu. Možností bylo také vytvořit 
mezi rámem a krytem drobný odskok – mezeru. Toto se ale neosvědčilo. Tento 
prvek narušoval celistvost a kryt navíc mohl působit odpadávajícím dojmem, 
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proto od něj bylo upuštěno. Postupem 
času jsem dospěl k řešení, které 
počítalo s krytem vedoucím až k přední 
části motocyklu – tzn. kryt obíhal také 
přední vidlici. Toto řešení bylo oproti 
předchozím mnohem kompaktnější.                                                                                     
Při pohledu z boku obsahuje spodní 
linie krytu rádius i zlom a je ukončena   

Obr. 2.17 - Jeden z návrhů krytu

Obr. 2.18 - Další z variant krytu

Obr. 2.19 - Návrh předního světlometu

přibližně ve třetině motoru. Ve spodní 
části krytu s bočním odskokem, 
směrem dopředu vystupuje ještě 
těleso chladiče. Tím se podařilo 
úspěšně rozbít velkou nudnou plochu                                                                             
a kompaktně uzavřít tuto část 
motocyklu. Posledním úkolem v této 
oblasti bylo už jen navrhnout otvory      
v krytu a rozčlenění chladiče.

2.3.4 Sedlo

  Sedlo motocyklu je vizuálně jednoduché a čisté. Vychází přímo z jedné                        
z verzí variantního návrhu č. 2. Byl jen lehce upraven jeho tvar, aby odpovídalo 
ergonomickým požadavkům a zároveň co nejlépe vizuálně navazovalo na rám 
motocyklu. Přestože původní verze nebyla úplně špatná, tak pro navození 
dynamičtejšího dojmu a vizuálního odlehčení zadní části byl přibližně ve středu 
spodní části vytvořen zlom. Sedlo tak ztratilo něco ze své hmoty a naopak získalo 
více na eleganci a atraktivitě.

2.3.5 Světlomety, madla

  U osvětlení motocyklu bylo od počátku počítáno s využitím technologie LED. 
Tomu bylo třeba přizpůsobit také tvarování obou světel. Zcela to vylučuje například 

použití klasického kulatého tvaru 
světlometu. Obě světla jsou tvarovaná 
v podobném stylu.
 Při čelním (zadním) pohledu                                                                       
na přední (zadní) světlo lze rozpoznat 
charakteristický tvar písmene „V“             
s useklou dolní špičkou, jehož spodní 
část je oproti bočním částem rozšířená 
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Obr. 2.20 - Návrh madel pro spolujezdce 

přibližně na dvojnásobek. Plocha 
světla je vypouklá směrem ven. Světlo 
je přichyceno nahoře nad rámem                 
k vertikální trubce řídítek. Klíčové bylo 
určení proporcí jednotlivých rozměrů, 
aby světlo nepůsobilo příliš plošným 
dojmem a ladilo ke zbytku návrhu. 
Výška spodní části byla původně 

příliš malá  a světlo působilo spíše výrazem kancelářské sponky. To se nakonec 
vyřešilo tak, že se horní linie spodní části posunula výše, čímž se navíc vytvořila 
návaznost na linku na rámu.
  Dá se říct, že díky vzájemně blízké poloze tvoří zadní světlo spolu s madly        
pro držení spolujezdce jeden provázaný celek (ne nutně vizuálně propojený).       
S tímto jsem k samotnému řešení také přistupoval a snažil se tuto část motocyklu 
řešit komplexně. Původní idea byla začlenit obě součásti do jednoho spojitého 
celku, kdy by byla madla přichycená z boku k sedlu a vzadu se spojovala                      
a přecházela doprostřed do tělesa světlometu.
  Další možností bylo uchytit obě součásti samostatně a bez fyzického propojení. 
Světlomet samostatně v zadní části sedla a madla z boční,  nebo spodní části 
sedla. V 3d modelovacím programu jsem vyzkoušel připravit několik variant.           
Po porovnání  a konzultaci jsem se rozhodl pro návrat k úplně původní myšlence     
s propojením obou prvků do jednoho celku. Madla jsou nakonec k sedlu přichycena 
ze spodní strany v jejich přední části. V zadní části se sbíhají k sobě a přechází 
do světla. To svým základním tvarem vychází z tvarování předního světla. Tomu 
odpovídá také jeho vypouklá čelní plocha. Do „rohových“ částí madel jsem umístil 
zadní směrová světla. Toto řešení je celistvější a kompaktnější oproti klasickému 
řešení s blinkry trčícími do prostoru.

2.3.6 Kola

 U tvarování kol se vzhledem ke zvolenému způsobu zavěšení zcela logicky 
nabízelo také využití asymetrie. Po zkoušení jsem dospěl k vypouklému tvaru 
(průřez) směrem ven. Pro samotný design kol jsem zkoušel využití pěti, tří, dvou                                                                             

Obr. 2.21 - Návrh kola - skici

a nakonec i pouhého jednoho 
paprsku.    
  Pět paprsků bylo příliš. Po promyšlení 
jsem vyloučil i jeden, který by s největši 
pravděpodobností neměl dostatečné 
pevnostní vlastnosti. Po konzultacích 
jsem se přiklonil k upravené variantě 
se třemi paprsky, která přece jen                       
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o něco více vizuálně navazovala na zbytek motocyklu. Ve středu kola se objevuje 
kulatý prvek asociující uchycení motoru v rámu se spárou okolo něj. Ve spáře 
také začínají otvory, které vybíhají do paprsků zužujících se směrem k obvodu 
kola. Kopírují jejich tvar a přibližně v jejich polovině jsou zakončeny rádiusem. 
Přední a zadní kolo je tvarově víceméně shodné. Několik drobných rozdílů je 
daných pouze rozdílnou šířkou kol a nutností upevnit na zadní kolo ozubené kolo 
– rozetu.
  Vzhledem k co největšímu zachování jednotného duchu motocyklu bylo nutné 
navrhnout také brzdové kotouče. Ty běžně sestávají ze dvou částí. Třecí, aktivní 
část má daný tvar, tak bylo pouze nutné navrhnout rozmístění odvětrávacích           
a odlehčovacích otvorů v mezikruží (ploše kotouče) a po obvodu a v závislosti         
na vnitřní části připravit spojovací prvky - výstupky. Na vnitřní části jsem se rozhodl 
vycházet ze tvaru kol. Proto má tato část také tři paprsky s otvory. Pro spojení 
obou částí i pro spojení celého kotouče s kolem jsou použity tři šrouby.
  U návrhu předního blatníku jsem se rozhodoval z více variant lišících se více než 
tvarováním především plochou jejich povrchu. Vítězně nakonec vyšla jednoduchá, 
čistě tvarovaná varianta spíše více zahalující kolo. Co se týče uchycení blatníku, 
v úvahu přicházely dvě možné varianty – uchycení ze strany a uchycení shora. 
Po delším rozmýšlení jsem se rozhodl uchytit blatník z boční strany k přední 
vidlici, což podpořilo odlehčený dojem z motocyklu.

2.3.7 Oblast řídítek

  Už od počátku práce bylo jasné, že použití klasických jednoduchých trubkových 
řídítek nebude z důvodů zachování co nejvyšší vizuální jednoty vhodné,                              
a že tedy bude potřeba je upravit nebo dokonce navrhnout  úplně nová, která by 
více odpovídala koncepci motocyklu a vhodně jej doplňovala. Z klasických řídítek 
lze vycházet co se týče rozměrů a celkového rozvržení ovládacích prvků.
  Nejprve jsem zkoušel vytvořit řídítka s výraznější hranou přecházející v oblasti 
napojení rukojetí do rozšířené části s ovladači (snahou bylo tyto části integrovat 
do řídítek a vytvořit kompaktní jednolitý celek). Tento směr tvarování nepřinášel 
uspokojivý výsledek. Další varianta vycházela z klasických trubkových řídítek. 
V různých místech byl upravován průměr trubky a proměnami procházel také 
celkový tvar. Byly také integrovány části s ovládacími prvky. Po určitém vývoji 
dospěla právě tato varianta do finální podoby.
  Vzhledem k celkovému charakteru a koncepci motocyklu bylo také jistotou,       
že palubní přístroje budou řešeny jako digitální. V prvé řadě bylo potřeba určit 
jejich umístění a rozměry (displeje), aby vše bylo v zorném úhlu a dostatečně 
veliké kvůli čitelnosti. Dále bylo potřebné navrhnout tvarování tak, aby odpovídalo 
zbytku motocyklu. Posledním krokem bylo připravit také alespoň přibližný grafický 
návrh informačního displeje.

  Samotný displej svým obrysem kopíruje obrys kapličky. Rozčlenil jsem jej na dvě 
zóny: zónu s kvantitativními údaji a zónu vedlejší s kontrolkami - kvalitativními 
údaji, zvolil typ a velikosti písma a vybral a rozčlenil zobrazované údaje dle jejich 
důležitosti. Poté jsem je na základě stejného kritéria rozmístil do plochy displeje.
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  Výše zmíněný popis návrhu jednotlivých částí a funkčních celků zmiňoval 
vyčerpávajícím způsobem pouze ty nejdůležitější prvky. Na motocyklu ještě bylo 
potřeba zpracovat množství drobných detailů a prvků (namátkou kryt řetězu, 
rukojeti řídítek, zpětná zrcátka, stupačky, stojan atd.). Jejich podrobný popis zde 
již z důvodu jejich nižšího významu uvádět nebudu a pouze obecně konstatuji,                 
že u všech jsem se při návrhu snažil o to, aby odpovídaly dosavadnímu 
designérskému směru návrhu, podporovaly, respektovaly a rozvíjely jej.

2.4 Příprava výroby reálného modelu v měřítku

  Součástí zadání práce je kromě samotného návrhu designu také jeho realizace 
ve formě přiloženého fyzického modelu. Už během dokončování designérského 
návrhu bylo nutné promyslet a připravit všechny důležité kroky vedoucí                                   
k výrobě.
  Měřítko 1:5 bylo zvoleno s ohledem na vypovídací hodnotu modelu. Rozměry 
modelu jsou tedy: délka - 400 mm, šířka –134 mm, výška (bez zrcátek) –                      
211 mm.
  Aby byl model pevný a stabilní a nebylo nutné jej doplňovat o příliš mohutné 
podpory, které by mohly narušovat jeho vzhled, tak bylo rozhodnuto stavět jej            
na podstavci. Ten byl po zvážení nadimenzován, aby odpovídal velikosti modelu, 
nebyl příliš velký a přitom byl stabilní (tzn. 440 mm x 240 mm x 16 mm).

Obr. 2.22 - Model rozčleněný na části   
      připravené k 3d tisku

 Vzhledem k tvarové náročnosti 
návrhu se jako nejvhodnější způsob 
výroby drtivé většiny dílů (rám, sedlo, 
kryt akumulátorů, chladič, madla, atd.) 
jevil tisk na 3d tiskárně. Zbylé díly 
byly vhodné pro třískové obrábění 
(motor), vyřezání z plochy materiálu,                               

nebo jinak (kotouče, kryt řetězu). Výrobě pomocí 3d tisku bylo nutné model 
upravit – rozdělit ho do několika částí a ty přemodelovat do uzavřených objektů – 
dle jejich charakteru a umístění na motocyklu jako skořepiny nebo velké objemy. 
Většina dílů byla také rozříznuta na poloviny. Rozdělení dílů bylo navrženo tak, 
aby v konečné fázi nebyl problém s jejich stavbou do jednoho celku. Z tohoto 
důvodu byly také jednotlivé části opatřeny spojovacími elementy.
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    3. Ergonomické řešení

  Motocykl má dynamické využití. Lze jej zařadit mezi zařízení s užitkovým 
významem, ovládané nejen pomocí rukama, prostřednictvím ovladačů a 
sdělovačů.

Obr. 3.1 - Motocykl obsazený dvěma průměrnými lidmi, s vyznačenými zornými úhly

3.1 Posaz

  Motocykl je určený pro přepravu dvou osob. Primárně je určený pro provoz              
ve městě a jeho okolí. Posaz obou pasažérů (jezdce a spolujezdce) na motocyklu 
je ovlivněn umístěním, tvarováním a rozměry sedla, řídítek, madel a stupaček. 
Posaz u navrženého motocyklu víceméně odpovídá motocyklům stejné 
kategorie.

3.1.1 Sedlo

  Sedlo motocyklu je ve výšce 820 mm. Svým umístěním a rozměry odpovídá 
základním ergonomickým požadavkům. Je tvarované pro dvě osoby. Zadní část 
(pro spolujezdce) je oproti přední části nepatrně vyvýšená a směrem dozadu 
se zužuje. To není příliš vhodné pro delší cestování, ale pro daný typ motocyklu         
a jeho určení je to plně dostačující.
  Potah sedla je ze syntetického materiálu, který má povrch znemožňující 
nevhodné klouzání jezdce nebo spolujezdce při brždění nebo výraznější akceleraci                      
ve směru dopředu/dozadu příp. při průjezdu zatáčkou doprava/doleva. Tvrdost 
sedla odpovídá účelu stroje – sedlo je spíše tvrdší. Povrch sedla je krátkodobě 
odolný proti děšti a povětrnostním vlivům.

zorný úhel

ruční kontakt

nožní kontakt
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3.1.2 Řídítka

  Řídítka jsou 670 mm široká. Koncové 
části svírají s příčnou osou úhel 20° 
(směrem vzad). Tato geometrie je 
ověřená - přibližně odpovídá většině 
současných konvenčních strojů -                                                    
a dovoluje pohodlné ovládání motocyk-
lu v běžných jízdních situacích.

3. Ergonomické řešení

 Rukojeti mají standardizované 
rozměry: průměr – 32 mm, délka 
– 115 mm. Jsou vyrobeny z gumy                                                                            
s povrchem, zabraňujícím prokluzu. 
Jejich tvrdost je kompromisem             
mezi tvrdým a měkkým úchytem. 
Pro lepší pocit při držení – rozbití 
monotónního úchopu - jsou rukojeti 
opatřeny plastickým vzorem.   

Obr. 3.2 - Řídítka z pohledu jezdce

Obr. 3.3 - Ovladače u levé rukojeti

Obr. 3.4 - Ovladače u pravé rukojeti

  Pravá rukojeť je otočná a má stejnou 
funkci jako u klasických motocyklů 
(ovládání akcelerace). Před pravou 
rukojetí je umístěna také páčka            
pro ovládání přední brzdy. Z ovladačů 
jsou u pravé rukojeti umístěny hlavní 
bezpečnostní vypínač (obdoba tzv. 
„chcípáku“ u klasických strojů, jen 

místo obvodu zapalování přerušuje el. obvod akumulátory - elektromotor) a 
ovladač pro přepínání a ovládání funkcí na digitálním displeji (přepíná zobrazování 
doplňkových funkcí, zapíná stopky atd.).
  U levé rukojeti jsou umístěny ovladače směrových světel, přepínače tlumenných 
a dálkových světel, klaksonu a světelné houkačky. Všechny ovladače na pravé 
i levé rukojeti jsou umístěny v dosahu prstů bez nutnosti přehmatu rukou.                     
Pro jejich ovládání se používá ukazovák a prostředník pravé ruky (páčka brzdy), 
palec pravé ruky (vypínač el. okruhu motor - akumulátory) ukazovák pravé ruky 
(ovládání palubního počítače, přepínání displeje), palec levé ruky – (směrová 
světla a přepínač dálková/tlumenná světla) a ukazovák levé ruky (světelná 
houkačka a klakson).
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Obr. 3.5 - Přední stupačka a boční stojan

Obr. 3.6 - Uchycení zadní stupačky, kryt řetězu

Umístění veškerých těchto ovladačů na řídítkách odpovídá současným trendům 
a ergonomickým požadavkům, stejně tak i tvarování všech těchto prvků. Musí 
být dostatečně dimenzované, aby je dobře vnímal i jezdec s ochrannými 
rukavicemi.
  Zpětná zrcátka jsou umístěna také na řídítkách, a to tak, aby poskytovala dobrý 
výhled směrem vzad. S tím koresponduje také jejich rozměrové řešení. Do zrcátek 
jsou zakomponována také přední směrová světla.
  Na obou koncích jsou do řídítek vsazena závažíčka eliminující případné 
nepříjemné kmitání řídítek. 

3.1.3 Stupačky a okolní prvky

  Stupačky mají základní rozměry: 75 
mm x 30 mm – tzn. jsou přibližně stejné 
jako u většiny motocyklů této kategorie. 
Na horní straně jsou opatřeny několika 
gumovými částmi, které zabraňují 
sklouznutí nohy. Tyto skutečnosti 
zajišťují dostatečnou pohodlnost             
a zároveň bezpečnost při využívání 

motocyklu i za vlhkého počasí.   
Stupačky jsou uchyceny ohebně,                                                                         
na čepech tak, aby se v případě pádu 
motocyklu sklopily a nedošlo přitom 
k jejich ulomení. Zadní stupačky lze 
zaaretovat v nevyklopené poloze,       
aby nepřekážely při jízdě pouze                      
s jedním jezdcem.

  Před pravou stupačkou v přiměřené vzdálenost na dosah nohy (bez ztráty 
kontaktu se stupačkou) je umístěna nožní páka pro ovládání zadní brzdy. Ta má 
z bezpečnostních důvodů také protiskluzový povrch tvořený gumovým dílem.
  Případnému kontaktu nohy spolujezdce příp. i jezdce s řetězem roztáčejícím 
zadní kolo vedeným po levé straně zabraňuje jeho plastový kryt.
  Pro případ odstavení je motocykl opatřen bočním sklopným stojanem. Ten je 
umístěn na levé straně motocyklu, na čepu, za levou stupačkou jezdce. Vyklápí 
se nohou. Pro zajištění snadného vyklápění je opatřen vystupující částí. Je 
také opatřen pružinou, která zabraňuje samovolné sklopení při jízdě. Stojan má                                                                                                                                            
na spodním, opěrném konci rozšířenou plochu a tak po jeho sklopení lze 
motocykl bezpečně odstavit. Při odstavení se lze na motocykl bezpečně 
posadit aniž by spadl (za předpokladu kvalitního tvrdého povrchu). Pro zvýšení 
bezpečnosti je vyklopený stojan signalizován kontrolkou na palubním štítu a také 
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vybavený pojistkou, která rozpojením el. okruhu znemožnuje jízdu s vyklopeným 
stojanem.

3.1.4 Madla pro spolujezdce

  Spolujezdec se při jízdě může držet jezdce, ale k dispozici má samozřejmě také 
madla na držení. Jejich použitím sníží zatížení působící na jezdce a tím zvýší 
bezpečnost jízdy. Madla jsou vyrobena z tvrdého plastu. Jsou umístěna v zadní 
části po okrajích sedla (a spojena přes těleso zadního světlometu). Toto umístění 
je v pohodlném dosahu rukou spolujezdce. Ten se dlaní opře o jejich horní část    

a prsty se přichytí pohodlně směrem 
pod sedlo.
   Ergonomickým požadavkům odpovídá 
také tvarování. Madla nejsou příliš 
malá ani velká – jsou dimenzována 
tak, aby na nich člověk mohl nepatrně 
měnit polohu rukou a vyhnul se tak 
křečovitému dlouhodobému sevření.    

Obr. 3.8 - Členění displeje

Obr. 3.7 - Madla pro spolujezdce

I z bezpečnostích důvodů jsou madla navržena bez hran a s plynulými přechody 
jednotlivých ploch. Do madel jsou zakomponovaná také zadní směrová světla.

3.2 Palubní přístroje

  Palubní přístroje jsou umístěny v předsunuté poloze nad řídítky tak, aby byly      
v zorném poli jezdce s nasazenou povinnou bezpečnostní integrální helmou       
bez nutnosti pohybu hlavy.   

  Hlavním prvkem je barevný digitální 
displej zobrazující především 
kvantitativní údaje. Ten nepřetržitě 
zobrazuje aktuální rychlost jízdy            
a indikaci stavu nabití akumulátorů. 
Dále lze volitelně vyvolat další údaje 
jak o jízdě (dojezd, ujeté km) tak i jiné 
(teplota vzduchu, hodiny). Všechny 

prvky jsou kvůli čitelnosti dostatečně velké. Velikost jednotlivých prvků logicky 
zohledňuje jejich důležitost pro jezdce. Tomu odpovídá také jejich rozmístění. 
Displej je opatřen matným povrchem, aby byla zajištěna čitelnost za jakýchkoliv 
světelných podmínek. Pro ovládání zobrazení displeje se používá ovladač                                       
u pravé rukojeti (viz výše).

info
zóna

battery

km/h

km

trip distance

aktuální
rychlost

zóna s 
kontrolkami

indikace 
stavu 
baterií
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Obr. 3.9 - Kryty odkládacího prostoru 
    a dobíjecího konektoru

  Dalším prvkem palubních přístrojů je zóna s kontrolkami (diodami) signalizujícími 
kvalitativní údaje. Tady jsou umístěny kontrolky pro směrová světla, dálková světla, 
vyklopený stojan a spojený/rozpojený elektrický okruh (akumulátory - motor). Tyto 
jednotlivé kontrolky jsou barevně vyvedené podle běžných zvyklostí (dálková 
světla – modrá, blinkry – zelená, stojan – žlutá, elektrický okruh – červená).

3.3 Osvětlení

  Osvětlení zajišťují výkonné LEDky. Jejich vysoká svítivost zaručuje vysokou 
viditelnost za zhoršených viditelných podmínek pro jezdce a jeho dostatečnou 
viditelnost pro ostatní účastníky silničního provozu kdykoliv – ve smyslu základní 
bezpečnostní zásady „Vidět a být viděn“. Brzdové světlo tvořené z LEDek má 
oproti běžnému s žárovkou výrazně vyšší svítivost a tedy zvyšuje bezpečnost.
  Směrová světla jsou umístěna co nejvíc do krajů motocyklu, aby byla maximálně 
nepřehlédnutelná. Zadní jsou integrována do madel pro spolujezdce – konkrétně 
do části oblouku přecházejícím z boční části určené na držení směrem ke světlu. 
Přední jsou integrována do zpětných zrcátek.
  Jako součásti osvětlení je nutno zmínit také dva povinné prvky: odrazku, která 
je součástí zadního světlometu a osvětlení registrační značky.

3.4 Odkládací prostor, dobíjení

  Na horní straně rámu je odklopný kryt. Jeho plocha je rozdělena na dvě části. 
Pod jednou z nich je úložný prostor pro motolékarničku a odkládání drobností 
typu doklady, telefon, peníze, klíče atp. Tento prostor má rozměry přibližně 200 
mm x 160 mm x 120 mm.
  Druhá část skrývá navinutý kabel dobíjecího zařízení ukončený konektorem 
pro dobíjení akumulátorů. Integrace dobíjecího zařízení do motocyklu umožňuje 
dobíjet akumulátory z kterékoliv běžné zástrčky elektrické sítě. Zařízení by mělo 
umožňovat také tzv. turbodobíjení (nabíjení v krátkém čase). Umístění výstupu je 
voleno s ohledem na předpokládanou vysokou četnost používání a pohodlnost 
uživatele při provádění úkonu nabíjení.

  Oba odklopné kryty jsou z důvodů 
bezpečnosti uložení odložených věcí 
a nedovolené manipulace s dobíjecím 
kabelem samozřejmě uzamykatelné   
a vodotěsné. V závislosti na směru 
otočení klíčku vyskočí jeden nebo 
druhý kryt.



DESIGN MOTOCYKLU50



DESIGN MOTOCYKLU 51

4. Tvarové (kompoziční) řešení

    4. Tvarové (kompoziční) řešení

4.1 Obecně

  Celý motocykl obecně se vyznačuje jednoduchými čistými liniemi. Díky svým 
rozměrům a zvládnutému tvarování komplikované spodní části působí také 
kompaktním a lehkým dojmem. Tento celek vhodně oživují a zároveň doplňují 
tvarově odpovídající detaily. Velmi důležitým prvkem designu je využití letmého 
zavěšení kol – vytvoření asymetrie.

Obr. 4.1 - Celkový pohled na motocykl

4.2 Popis hlavní části

  Hlavním vizuálním prvkem motocyklu, dominantou, ke které je všechno ostatní 
vázano, je jeho rám. Ten je zcela odlišný od rámů současných motocyklů.                    
Při pohledu na něj si lze vybavit různé věci. Někomu může připomínat kupříkladu 
postavu běžce zakleknutého ve startovacích blocích atletické dráhy před startem 
sprinterského závodu, někdo jiný v něm možná objeví labuť v rozletu. Kloubí se 
v něm právě dynamika atleta – sprintera s elegancí krásné bílé labutě. V oblasti 
mezi hlavou řízení a sedlem je rám prohnutý směrem vzhůru. Pod sedlem se 
plynule přes rádius stáčí dolů a lehce dopředu. Ve spodní části obepíná motor          
a vrací se opět vzhůru. Na jedné straně potom plynule přechází do zadní vidlice, 
na druhé je logickým způsobem ukončen. Po celé délce rámu, tj. od zadní vidlice 
až k hlavě řízení, se táhne elegantní linka značící lom ploch.
  Velmi zajímavým a z vizuálního hlediska významným prvkem celého motocyklu 
je  umístění tělesa motoru ve spodní části rámu. Motor je rámem skoro po celém 
svém obvodu vizuálně pevně obepnut. Mezi motorem a rámem je jen nepatrné 
odsazení – spára, která dotváří zajímavý obraz této části. Samotný motor dává 
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svým rotačním tvarem logicky a srozumitelně tušit svoji funkci. Tento výrazný 
prvek se v různých obměnách objevuje také v tvarování obou kol, na krytu rozety, 
nebo na koncích rukojetí řídítek.

4. Tvarové (kompoziční) řešení

  V zadní horní části na rám vizuálně 
zcela přirozeně navazuje svým tvarem 
sedlo. Dá se říct, že navazuje na tvar 
rámu v této části a směrem dozadu 
jej logicky dále rozvíjí. Mezi rámem 
a sedlem je po okraji opět nepatrná 
spára, která způsobuje, že sedlo působí 
lehce a elegantně a nepůsobí dojmem, 

Obr. 4.2 - Rám motocyklu, obepnutí motoru

Obr. 4.3 - Napojení sedla

Obr. 4.4 - Spodní část - kryt akumulátorů

že je na rám „naplácnuto natvrdo“. 
Tato spára je pouze lehce po okrajích. 
Díky tomu sedlo působí ještě stabilně 
a solidně. Použité měkké tvarováním 
jasně vyjadřuje účel a funkci tohoto 
prvku a přímo vyzýva k posazení se              
na něj. Směrem dozadu se sedlo 
zužuje. Tento prvek velmi podporuje 

dynamiku rámu a přispívá k ideálnímu 
vizuálnímu rozložení hmotnosti.
  Ze spodní (přední-spodní) strany 
na rám navazuje kryt akumulátorů                  
a pod ním nepatrně vystupující těleso 
chladiče motoru. Kryt akumulátorů 
tvarově navazuje přímo na rám. Jeho 
horní linie přímo, bez výrazných spár, 
kopíruje tvarování rámu. Spodní linie se 

při pohledu z boku směrem zepředu pomalu svažuje dolů, přes výraznější rádius 
se náhle sveze ve výraznějším sklonu výrazně níž a pak se přes „kontrastní“ hranu 
obrátí k rámu. K němu se nepřiblíží úplně ve spodní části, ale přibližně v úrovně 
spodní třetiny motoru. Tvarování této součásti kompaktním způsobem uzavírá 
spodní prostor rámu a svým pojetím podporuje jeho tvar. Díky rádiusu v horní 
části a nezaoblené hraně dole motocykl v této části působí dynamicky a zároveň 
poměrně odlehčeně. Odlehčený dojem podporují také otvory na vstup vzduchu 
vyvedené z přední strany a po bocích krytu. V přední ploše je pět horizontálních 
tenkých otvorů – škvír, které svým tvarováním a umístěním logicky navazují                                                                                   
na chladič pod nimi.  
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Obr. 4.5 - Uchycení přední vidlice

Obr. 4.6 - Řídítka, světlomet a palubní přístroje

  Těleso chladiče motoru vystupuje ve spodní a přední části krytu. Vizuálně 
navazuje na umístění motoru v rámu, čímž je jen zdůrazněna souvislost těchto 
dvou prvků. Od krytu akumulátorů je tato součást lehce odskočená směrem 
ke středu motocyklu. Toto řešení dále podporuje již stanovený směr co se týká 
rozložení hmoty. Tvar nepatrně vystupující z jinak velmi kompaktního celku k němu 
vytváří oživující kontrast a zároveň do návrhu vnáší prvek nepatrné agresivity.

4.3 Popis okrajových částí a detailů

  V přední části dole z krytu vystupuje atypická trubka přední vidlice. Elipsoidní průřez 
z ní dělá zcela výjimečnou záležitost. Trubka je umístěná svým delším rozměrem 
napříč směru jízdy motocyklu. Toto řešení z vizuálního hlediska zcela odpovídá 

estetickým požadavkům. Při bočním 
pohledu je patrné štíhlé spojení rámu                                                                                    
s kolem, krásně elegantně zapadající 
do celkové siluety motocyklu. 
Oproti tomu při pohledu zepředu,                                                  
nebo z perspektivy se objeví mohutné, 
pevně a solidně působící napojení 
obou součástí. Tím se odstranila 

určitá možná vizuální nejistota a pocit nestability a nízké pevnosti spojený                                                                                                                
s použitím pouze jednoramenné vidlice a letmého zavěšení předního kola.                                              
Na trubku navazuje spodní díl vidlice. Ten je veden po pravé straně motocyklu.           
Z vrchní, nejširší části se tento díl zužuje až dolů. Jeho plocha je při pohledu                
z  boku rozčleněna pomocí uzavřené linie na dvě plochy (jedna ve středu, druhá 
jakoby obíhá). Z čelního pohledu se vidlice bez výrazných rádiusů dvakrát ohýbá. 
Toto spíše tvrdé tvarování jí přidává na pocitu pevnosti a stability. 
  Jak bylo zmíněno výše, zadní vidlice vizuálně plynule navazuje na rám. Obě 
části jsou přerušeny pouze nepatrnou drážkou odskočenou směrem do rámu. 
Tento detail je tvarovaný v souladu s rotačním pohybem zadní vidlice. Z vnitřní 
strany z vidlice vybíhá strojově tvarovaný držák odpružení. Z něj vycházející 
tlumící jednotka obepnutá spirálou pružiny je zajímavým detailem, svými kulatými 

tvary kontrastující s jinak spíše hranatě 
pojatým celkem.
   Řídítka působí díky různě proměnnému 
průřezu a napojení na řízení měkkým 
organickým dojmem. Jejich základní 
tvar vychází z klasických trubkových 
řídítek, jen v oblasti napojení je 
pozměnen na plynulý oblouk. Díky 
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integraci části s ovladači řídítka působí jednolitým, celistvým dojmem. V oblasti 
napojení na řízení způsobuje rozšiření do elipsoidního průřezu (naležato) pocit 
masivnosti a solidnosti. 
  V poloze před řídítky, nad předním světlometem jsou v tzv. kapličce umístěny 
palubní přístroje.
  Tvarování kol se odvíjí od zbytku motocyklu. Jejich základním rysem je 
jednoduchost. Obě kola jsou tvarově takřka shodná, liší se pouze v některých 
rozměrech. Logickým pokračováním jejich letmého zavěšení je jejich tvarová 
asymetrie, která podporuje celkový výraz motocyklu. Ráfky jsou vypouklé směrem 
od uchycení kola k vidlici. Ráfek má tři paprsky. Ve středu kola je z pohledové 
strany (strana bez vidlice) rotační součást inspirovaná uložením motoru v rámu. 
Tuto součást také obíhá drobná spára, ze které pravidelně vybíhají do tří stran – 
do paprsků - otvory. Paprsky se směrem k obvodu zužují. Plocha kola je rozdělena 

jednoduchými liniemi na základní 
plochu, která zahrnuje střed kola                     
a dále pokračuje přes ráfky                                                      
až k obvodu  a plochu, která plynule 
ustupuje směrem ke středu kola                       
a tvoří tak boční plochy paprsků. Jejich 
vzájemná průsečnice tvoří křivku 
korespondující s křivkami na rámu.

Obr. 4.7 - Tvarování kola

Obr. 4.8 - Kotouč předního kola

 Kotouče jsou ze dvou spolu spojených 
součástí. Svým tvarováním logicky 
navazují na tvarováni kol. Vnější, 
obvodová část je jednoduchá,                                                                    
s logicky rozloženými otvory,                                                  
z nichž některé jsou protažené až ven                               
a tvoří tak zářezy po obvodu. Vnitřní 
část je tvořena prstencem uprostřed                                        

(pro upevnění ke kolu), ze kterého vybíhají tři paprsky směrem k obvodu. Paprsky 
jsou ještě odlehčeny otvory (každý paprsek – 1 otvor). Obě součásti jsou spolu 
spojeny pomocí prvků na koncích každého z paprsků. Kotouče jsou namontovány 
tak, aby jejich paprsky byly ve skrytu s paprsky kol. Tvar kotoučů přispívá k dojmu 
lehkosti obou kol a potažmo tedy celého motocyklu.
  Nad předním kolem je umístěný čistě a jednoduše tvarovaný blatník. Jeho 
nenápadné uchycení z boční strany k vidlici přispívá k dojmu jeho levitace                 
nad kolem, čímž podporuje myšlenku pohledové lehkosti.
  Zajímavými detaily dotvářejícími celkový výraz motocyklu jsou jeho světla. 
Přední světlo je uchyceno na vertikální trubce uchycení řídítek, vybíhá směrem 
dopředu a před rámem se svažuje dolů. Při čelním pohledu lze u něj vypozorovat 
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Obr. 4.8 - Detail zadní části I

Obr. 4.9 - Detail zadní části II

tvar písmene „V“ s useklou spodní částí, která je dále uzavřena. Tato spodní 
část je oproti bočním částem výrazně širší – její horní linie vizuálně navazuje                          
na zlomovou linii táhnoucí se rámem. Světlo tak částečně odkrývá rám za sebou. 
Z důvodů uchycení k řídítkům se světlo otáčí s nimi, okolo rámu. To vytváří dojem 
určité životnosti tohoto stroje. Světlo používá LED technologie a tak jsou pod 
průhledným krytem dobře patrné jednotlivé diody. Tento detail podporuje moderní 
a neotřelý dojem motocyklu.
  Zadní světlo vytváří jednolitý celek s madly na držení pro spolujezdce. Madla 
vychází ze spodku sedla přibližně v polovině části určené pro spolujezdce,                         
po jeho spodní úrovni pokračují ve směru dozadu, kde se přivírají směrem                                                                                                                                           
do středu a přes hmotu světla se spojují v jeden útvar. Do madel jsou 

zakomponována také zadní směrová 
světla. Toto řešení vytváří velmi 
kompaktní dojem. V oblastech uchycení 
k sedlu jsou madla vertikálně vzhůru 
zúžena, což podporuje celistvost 
motocyklu a navozuje přirozenější 
dojem z napojení této části na sedlo.
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5. Barevné a grafické řešení

    5. Barevné a grafické řešení

5.1 Barevnost motocyklu

  Barevnost motocyklu je dána kombinací dvou dominantních barev, které dále 
vhodně doplňují další barvy použité na detailech.
  Hlavní a základní barvou je barva rámu – ta je proměnná (ve smyslu volitelná 
dle přání zákazníka) a právě tu lze označit jako barvu motocyklu. Stejná barva se 
opakuje také na ráfcích obou kol, předním blatníku nebo krytu rozety. 
 Druhou hlavní barvou je, oproti první, kontrastní černá. Ta se objevuje                                    
na elektromotoru, krytu akumulátorů a sedlu či krytu řetězu. Tato barva se nemění, 
zůstává ve všech verzích stejná.
  Tyto dvě barvy doplňuje tmavošedá na chladiči, žlutá na pružině zadní vidlice, 
nebo červená na zadním světle. Dále třeba tmavá šedá, která se na motocyklu 
objevuje také na vnitřních částech brzdových kotoučů, stupačkách, rukojetích 
řídítek, nebo středech kol.
  U motocyklu v základním provedení je hlavní barvou sněhová bílá. Ta krásně 
kontrastuje s černými prvky a vynikají na ní křivky navrženého rámu. Zároveň jde 
o barvu, která působí dojmem čistoty příp. ekologičnosti a to přesně koresponduje 
s motocyklem resp. s jeho pohonným systémem.
  Možných barevných variant je ovšem mnoho a nelze je omezovat. Aby však byl 
podpořen vzhled návrhu a tedy původní záměry jeho autora, tak je vhodné, aby 
vždy barva rámu byla světlejší oproti prvkům vyvedených v druhé dominantní 
barvě. Následující obrázky ukazují několik vhodných barevných variant.

Obr. 5.1 - Několik vhodných barevných variant
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5.2 Grafika motocyklu

   Na mnoha částech motocyklu je samozřejmě využita grafika. Takřka veškerá 
tato grafika má směrem k uživateli informativní funkci. Zbytek slouží pro estetické 
doplnění motocyklu.

5.2.1 Grafika ovládacích prvků a informativních štítků

  Grafika na ovládacích prvcích značí funkci, kterou vykonávají. K tomu jsou 
využity především obecně známé, a pro tyto účely všeobecně zažité, grafické 
symboly - piktogramy.

   V oblasti výstupu konektoru, na horní 
straně rámu pod krytem je umístěn 
také instruktážní štítek s informacemi 
a pokyny týkajícími se nabíjení. 
Tento i veškeré další informační texty                 
na motocyklu jsou provedeny čitelně, 
bezpatkovým typem písma Arial.

5. Barevné a grafické řešení

Obr. 5.2 - Piktogramy u ovládacích prvků

Obr. 5.3 - Grafika displeje

Obr. 5.4 - Grafika předního světlometu

dálková světla

tlumenná světla

5.2.2 Grafika displeje

 Grafika displeje je jednoduchá, 
čitelná a přehledná. Je navržena tak,                 
aby  se v ní člověk pohledem neztrácel. 
Grafika a velikost jednotlivých prvků 
odpovídá důležitosti informace                                                                    
pro jezdce. Tomu odpovídají také 
použité barvy, které berou v potaz také 
určité zažité zvyklosti a psychologii 
barev.

5.2.3 Grafika světlometů

  Dalším důležitým vizuálním prvkem                                                              
na motocyklu je grafika předního                        
a zadního světlometu. Ta vhodným 
způsobem doplňuje výraz motocyklu. 
Grafika je tvořena tvarem a rozmístěním 
jednotlivých LED. Plně průhledný kryt 
předního světlometu odhaluje tuto 



DESIGN MOTOCYKLU 59

5. Barevné a grafické řešení

Obr. 5.5 - Grafika zadního světla

grafiku na první pohled. Zadní, barevný, poloprůhledný kryt pod sebou grafiku 
více skrývá. Jejich plný rozsah vynikne u obou až při rozsvícení světlometu.
  Grafiku předního světla tvoří pás malých diod tvarovaný do tvaru V se seseklou 
spodní částí – určený pro denní svícení a tlumenná světla, a několik ve středu 
umístěných větších diod určených pro dálková světla. 

  Grafika zadního světla je tvořena 
z několika vertikálních pásů diod. 
Napřeskáčku jsou tak umístěny 
pásy s diodami určenými pro zadní 
koncové světlo a zadní brzdové světlo. 
Toto řešení znamená, že světlomet 
během jízdy svítí pořád celý a pouze                           
při brždění se intenzita jeho svitu 
výrazně zvýší.

Obr. 5.6 - Motocykl v barvách Policie ČR

5.3 Speciální varianty

  Motocykl je možné využívat nejen jako soukromý dopravní prostředek k přepravě 
osob, ale lze jej připravit také jako služební, pracovní, nebo propagační nástroj. 
Tyto verze se liší kromě případného dalšího, nadstandardního vybavení především 
a hlavně použitím specifické barevnosti a grafiky. Pro představu uvádím několik 
možných variant.

- Policejní varianta

U policejní varianty je použita současná policejní barevná kombinace. Základní 
barvou je stříbrná. Ta je doplněna o reflexní neonově žluté a výrazné modré 
polepy a logotyp policie ČR. Motocykl v této variantě by byl vybaven specifickým 
vybavením jako majáček, výstražná siréna, radiovysílač, nebo přídavný odkládací 
prostor - motokufr.

brzdová světla

koncová světla
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5. Barevné a grafické řešení

- Messenger

Varianta pro rozvoz drobných zásilek především v rámci velkých měst a jejich 
nejbližšího okolí. Jako základ pro tuto verzi je zvolena výrazná žlutá barva.                 
Na rám jsou doplněné nápisy s názvem přepravní společnosti, příznačná loga 
a přes kryt akumulátorů je umístěna reklamní plocha. Motocykl je v této verzi 
dovybaven motokufrem.

- Závodní varianta

Trochu úsměvná varianta pro pohárové závody těchto motocyklů, které by mohly 
působit jako marketingová propagace tohoto motocyklu resp. zvoleného pohonu 
atd. Tato varianta postrádá zadní stupačky, madla i zadní světlo. Přední světlo 
je zaslepené. Je použita specifická agresivní barevnost, a grafika využívající 
závodní prvky.

Obr. 5.7 - Motocykl v provedení pro městskou kurýrní službu

Obr. 5.8 - Závodní provedení motocyklu
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6. Konstrukčně-technologické řešení

    6. Konstrukčně-technologické řešení

Obr. 6.1 - Schéma rozložení jednotlivých prvků v rámci motocyklu

Obr. 6.2 - Definující pohledy: zprava a zepředu

6.1 Základní technické údaje

  Motocykl je 2000 mm dlouhý, 670 mm široký a 1055 mm vysoký. Rozvor kol 
činí 1410 mm, přední vidlice je skloněná pod úhlem 65 °. Hmotnost motocyklu 
by neměla přesáhnout 170 kg. Hmotnost by byla rozložena cca v poměru 60:40      
ve prospěch předního kola ( při zatížení 1 osobou).

  1 - zadní kolo
  2 - zadní světlomet
  3 - madla pro spolujezdce
  4 - stupačku pro spolujezdce
  5 - sedlo
  6 - rám
  7 - odkládací prostor a dobíjecí   

       konektor
  8 - řídítka
  9 - kaplička s palubními přístroji
10 - přední světlomet
11 - zadní brzda
12 - zadní vidlice
13 - tlumící jednotka zadní vidlice

14 - elektromotor
15 - akumulátory
16 - chladič
17 - přední vidlice
18 - přední brzda
19 - přední kolo

2000 670

82
0
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6.2 Podvozek

  Nosným prvkem motocyklu je rám. Ten je vyroben svařováním z několika kusů                                                                                                                                 
lehké a pevné hliníkové slitiny. K rámu jsou připevněny ostatní prvky motocyklu.

6. Konstrukčně-technologické řešení

 Přední vidlice je jednoramenná,                  
s letmým zavěšením kola. Využívá Up 
Side Down systému a umožňuje zdvih 
až 65 mm. Centrální trubku skrývá 
teleskopicky řešený kryt elipsoidního 
průřezu. Spodní část vidlice je vedená 

1410

10
55 12

30

Obr. 6.3 - Definující pohledy: zleva a zezadu

Obr. 6.4 - Rám osazený pouze přední a zadní 
    vidlicí

Obr. 6.5 - Uchycení zadní vidlice

po pravé straně a je k ní přichycen plastový blatník předního kola a třmen brzdy.
  K rámu je přední vidlice připojena přes ložiska v hlavě řízení s možností 
uzamykatelnosti v boční poloze.

  Zadní kyvná vidlice je také 
jednoramenná. Rameno je vedené 
po pravé straně. Odpružení je řešeno 
pomocí jediné, centrálně umístěné 
pružící jednotky. K té vede od ramene 
zadní vidlice speciální rameno pro její 
uchycení. Osa rotace zadní vidlice je 
vidět na obrázku 6.5. Vidlice umožňuje 

zdvih až 100 mm. K ramenu vidlice je připevněn třmen zadní brzdy. Převod 
točivého momentu je veden druhou stranou.
  Motocykl stojí na 17” kolech. Ta jsou odlitá z lehkých slitin, každé se 3 paprsky. 
Z důvodu zvoleného uchycení jsou kola v řezu nesouměrná. Jsou opatřená 

1 - čep - osa rotace; 2 - zdvih zadní vidlice;
3 - odpružení zadní vidlice
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6. Konstrukčně-technologické řešení

Obr. 6.6 - Přední kolo v řezu

radiálními bezdušovými pneumatikami 
o rozměrech 130/60 vpředu a 160/60 
vzadu, s dezénem odpovídajícím dané 
kategorii motocyklu. Obě kola jsou 
přichycená k vidlicím, každé pomocí 
jediného šroubu.

   Na obou kolech jsou použité účinné kotoučové brzdy. Ty jsou ovládány hydraulicky, 
dvouokruhově (samostatně přední a zadní). Vpředu je plovoucí kotouč o průměru 
300 mm a tloušťce 5 mm a třmen se dvěma pístky. Zadní kotouč má průměr 220 
mm, tloušťku 5 mm a jednopístkový třmen. Oba kotouče jsou přichyceny ke kolu 
každý pomocí tří šroubů. Jsou složeny z více částí a pro co nejlepší odvod tepla 
a co nejnižší hmotnost v sobě mají malé otvory a po obvodu drobné zářezy.
  Vedení hadiček s brzdovou kapalinou je realizováno vnitřkem obou vidlic.

6.3 Pohonný systém

6.3.1 Motor

  Na základě prostudování současného stavu poznání je pro pohon motocyklu 
vybraný střídavý, asynchronní, třífázový elektromotor, chlazený kapalinou, 
vybavený přepínačem typu hvězda – trojúhelník (kvůli roztáčení) a regulovaný 
vektorově řízeným měničem kmitočtu. Motor je k rámu přichycený napevno, 
pomocí rozebíratelného, šroubového spojení. Primární převod není, točivý 
moment je přenášen přímo k zadnímu kolu O-kroužkovým řetězem vedeným      
po levé straně motocyklu. Před motorem je umístěn malý chladič.
  Motor by měl mít následující parametry: kroutící moment: 65 - 85 Nm, výkon: 
25 - 40kW  (odpovídající počet otáček). Samozřejmostí je možnost rekuperace 
elektrické energie při brždění.

6.3.2 Akumulátory

  Zdrojem energie jsou Lithium-Iron-Fosfátové akumulátory s gelovým typem 
elektrolytu, opatřené chlazením a pro zvýšení efektivity využití energie také 
vybavené systémy kontroly a řízení spotřeby energie.
  Akumulátory jsou na motocykl připevněny díky pomocnému rámu, který je 
zárověň drží pohromadě. Jsou schované pod plastovým krytem, který svým 
tvarováním umožňuje přívod vzduch pro chladicí systém.
  Parametry akumulátorů závisí na konkrétním motoru. Rámcově lze mluvit               
o napětí 60 -140 V, vysoké kapacitě a dojezdu 200 - 300km.
  Dobíjecí zařízení s výstupním konektorem do běžné elektrické zásuvky (230V) 
umožňuje i turbonabíjení a je integrované do motocyklu.
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6.4 Sedlo

  Sedlo má vlastní vnitřní rám. Ten je obalen lehkým a pevným pěnovým materiálem 
s několika plastovými výztuhami. Na povrchu je sedlo potaženo pevným, pružným 
syntetickým materiálem, který zabraňuje snadnému skluzu.
  K rámu je sedlo připevněné pomocí tvarového řešení - „šachty“ na vnitřní straně 
rámu a protilehlého prvku vystupujícího ze sedla - a zajištěné zámkem (na klíč), 
po jehož odemknutí lze sedlo oddělat. 

  Z vnitřního rámu sedla vybíhají dolů 
segmenty pro uchycení celku madel        
pro spolujezdce a zadního světlometu       
(a  registrační značky).
 Sedlo motocyklu by bylo případně 
možno upravit pro uchycení nosiče  
tzv. motokufru.

Obr. 6.7 - Uchycení motokufru

Obr. 6.8 - Osvětlení na přední části

6.5 Ovládací prvky, madla, stupačky

  Řídítka jsou součástí horní části trubky přední vidlice. Jde o odlitek z lehkých 
slitin. Koncové části svírají s příčnou osou úhel 20° (směrem vzad). Rukojeti jsou 
standardizované. Na koncích řídítek jsou umístěna závažíčka.
  Stupačky pro jezdce i pro spolujezdce jsou shodné. Jsou vícedílné: základ je 
vyfrézovaný z oceli. Do toho jsou v horní části vsazeny protiskluzové gumové 
prvky. Jsou uloženy přes čepy na držácích uchycených k rámu.
  Na levé straně rámu je na čepu za přední stupačkou umístěný boční stojan. 
Ten je sklopný, opatřený pružinou zajišťující jeho polohu v nevyklopeném stavu. 
Je dostatečně dimenzovaný, aby při odstavení bezpečně udržel motocykl i                     
s jezdcem.

6.6 Osvětlení

  Osvětlení motocyklu zahrnuje: přední světlomet (světla obrysová, pro denní 
svícení, potkávací, dálková), zadní světlomet (obrysová, koncová, brzdová), 

směrová světla (včetně funkce 
„výstražný trojúhelník“) a případné 
osvětlení registrační značky. Veškeré 
osvětlení je řešeno pomocí moderní 
technologie LED, která vyniká vysokým 
výkonem a nízkou spotřebou. Chlazení 
LEDek je řešeno prouděním vzduchu 
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Obr. 6.9 - Osvětlení na zadní části

při jízdě a odvodem tepla do rámu 
motocyklu.
  Použití LED pro dálková světla není 
podloženo současným stavem poznání 
a je tak spíše vizí do budoucna. 
Současnou alternativou by bylo použití 
klasické halogenové žárovky při drobné 
úpravě tvaru předního světlometu.
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7. Rozbor dalších funkcí návrhu (psychologická. ekonomická a sociální)

    7. Rozbor dalších funkcí designérského návrhu   
 (psychologická, ekonomická a sociální)

7.1 Psychologická funkce návrhu

  Navržený motocykl působí moderním dojmem. Tento dojem je navozen jednak 
zvoleným typem pohonu a pak také samozřejmě designem, který v sobě kloubí 
netypické prvky jako letmé uchycení obou kol, elipsoidní průřez vrchní trubky 
přední vidlice, nebo veškeré osvětlení pomocí LED.
  Samotná kombinace motocyklu a el. pohonného systému není dnes zatím 
příliš obvyklá a pro mnohé příznivce jedné stopy je přinejmenším diskutabilní,                                                     
pro některé dokonce až úplně nepřijatelná. Pod tímto spojením si představují 
divný, těžkopádný, pomalý stroj s krátkým dojezdem. Navržený motocykl se 
snaží nejen jim ukázat, že tomu tak rozhodně být nemusí, a naopak, že takovýto 
motocykl může být celkem atraktivní a působit vizuálně lehkým dojmem (ani reálná 
hmotnost nepředstavuje vysoce nadprůměrnou hodnotu). Dojezd je samozřejmě 
limitován, ale pokud vezmeme v úvahu, že motocykl není určený pro velké 
cestování, tak je dostačující. Co se týče také zmiňované dynamiky motocyklu, ta 
by zřejmě díky vlastnostem elektromotorů dosahovala ve srovnání se současnými 
stroji porovnatelných, u některých parametrů dokonce snad až nadprůměrných 
hodnot a motocykl by tak dozajista dosahoval výborných výkonů.

7.2 Ekonomická funkce návrhu

  Cenu navrženého motocyklu lze vzhledem k použití atypických prvků                                                                                                                 
a moderních technologií odhadnout jen velmi těžko. Jeden z mála současných 
sériových elektrických motocyklů, svým charakterem blížící se nejvíce mému 
návrhu – Brammo Enertia – lze pořídit od 800 $ tj. cca 160 000 Kč, a to pouze 
v základní variantě. Je však nutné podotknout, že přes podobný charakter 
oba motocykly nelze úplně porovnávat. U navrženého motocyklu se počítá                                       
s výkonnějším motorem a s tím souvisejícími akumulátory s větší kapacitou, tedy 
součástmi srovnatelnými spíše s motocyklem Mission One, který je však zatím 
pouze funkčním prototypem s dosud nezveřejněnou cenou. 
  Odhad založený na výše uvedených informacích se tedy pohybuje přibližně 
v rozmezí 200 000 – 230 000 Kč. Tato cena odpovídá spíše vyšším kategoriím 
(ale zdaleka ne nejvyšším) motocyklů s konvenční pohonnou soustavou.                                      
Při důkladnějším porovnání však lze konstatovat, že nejde o přemrštěnou cenu.
  Cenu motocyklu zvyšuje především použití moderních technologií jako jsou 
kvalitní drahé sekundární vysokokapacitní baterie - akumulátory, složitý 
elektronický systém ovládání, nebo světla plně vybavená LED. Dalším aspektem 
zvyšujícím cenu je využití atypických prvků typu: letmé zavěšení obou kol, 
nebo unikátní, zcela atypický rám. Naopak kladný vliv na cenu motocyklu (její 
snížení) má, především ve srovnání se spalovacím motorem, velmi jednoduchý 
elektromotor a absence převodovky.
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  Ve srovnání s klasickými motocykly jsou náklady na provoz a údržbu motocyklu 
výrazně nižší. 
  Náklady na provoz samozřejmě závisí na ceně energie. Při současných cenových 
relacích však vychází provoz několikanásobně levněji oproti standardním strojům 
se spalovacím motorem. Nezodpovězenou otázkou zůstává kolik by stálo povinné 
ručení na takový motocykl.
  Údržba je oproti klasickým motocyklům výrazně jednodušší a tedy levnější. 
Údržba a případné opravy mechanických částí (přední a zadní vidlice, hlava 
řízení) je srovnatelná. Elektromotor má oproti standardnímu spalovacímu motoru 
mnohem méně pohyblivých a třením namáhaných částí, což vylučuje jejich 
opotřebení a následné poruchy. Nemá ani olejový mazací okruh a převodovou 
skříň, čímž odpadá možnost jejich poruchy, nebo nutnost pravidelné výměny 
oleje.
  Elektronika řídících systémů svojí složitostí samozřejmě převyšuje náročnost 
dnešních strojů v tomto směru. Tato část motocyklu by však měla být takřka 
bezúdržbová.
  Největší slabinou v této oblasti (a dost možná také celkově) jsou především 
akumulátory, které po překročení své životnosti výrazně ztratí kapacitu                                        
a po určité době je nutné je zcela vyměnit. Jejich životnost se však počítá řádově 
až na desetitisíce dobití u těch nejlepších a v této době nevyžadují žádnou 
speciální nákladnou péči.

7.3 Sociální funkce návrhu

  V první řadě má motocykl vzbuzovat zájem především svým designem. Navržený 
stroj by ale měl zaujmout širokou společnost také použitím alternativního 
pohonného systému. Přestože se již objevují první elektrické stroje, tak použití 
tohoto typu pohonu pro motocykl je v dnešní době stále ještě velmi výjimečné. 
Při využití tzv. zelené elektrické energie (z obnovitelných zdrojů) se jedná                                                                                             
o ekologický dopravní prostředek. To je v dnešní době, kdy se vedou široké diskuze 
o globálním oteplování a dochází k tlaku na výrobce dopravních prostředků, aby 
snižovali emise, velmi významný aspekt. Proto je tedy motocykl celospolečensky 
přínosem a příspěvkem autora k danému tématu.

7. Rozbor dalších funkcí návrhu (psychologická. ekonomická a sociální)
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8. Závěr

    8. Závěr

  V této práci je řešen návrh designu motocyklu. Pro řešení byl hned zkraje zvolen 
typ motocyklu zařaditelný do kategorie Naked bike, určený pro provoz ve městě 
a jeho širším okolí. Pro jeho pohon byl zvolen elektropohon.
 Rešeršní, analytická část práce obsahuje komplexní rozbor problematiky 
motocyklu rozdělený dle svého obsahu do tří částí na vývojovou (historický 
vývoj), technickou (současný stav poznání) a designérkou část (vývoj designu, 
ergonomie, příklady), všechny s bližším zaměřením respektujícím hranice 
stanovené volbou kategorie a pohonu motocyklu.
  Následuje kapitola popisující tvůrčí práci vykonanou během vytváření samotného 
designérského návrhu a jeho různé postupné vývojové varianty, navrhovaná 
alternativní řešení, včetně řešení návrhu většiny detailů. Na konci této kapitoly je 
také stručně zmíněna příprava práce na reálném modelu v měřítku.
  Ve zbývající části práce je již hotový návrh popisován a rozebírán z různých 
úhlů pohledu. Tato část je rozdělena na kapitoly zabývající se ergonomií, 
kompozičním, barevným a grafickým řešením, konstrukčně-technologickým 
řešením a psychologickými, ekonomickými a sociálními aspekty návrhu.
  Celá práce, a především části řešící vlastní návrh a jeho následný popis                         
z různých hledisek, jsou pro co nejlepší ilustraci doplněny názornými obrázky.
  Navržený motocykl se na první pohled liší od stávající produkce (jak konvenčních  
tak elektricky poháněných strojů). Jeho tvarování je promyšlené, jednoduché, 
moderní a elegantní a zároveň také dává najevo zvolený typ pohonu.
  Návrh splňuje základní ergonomické požadavky kladené na tento typ 
dopravního prostředku. Z technologického hlediska je motocykl v současné době 
realizovatelný.
  Poslední otázkou je: zda návrh spadá do předem stanovené kategorie Naked 
bike. Na to lze odpověďět: přestože toho motocykl příliš neodhaluje, tak ano, 
spadá. Ačkoliv to nemusí být na první pohled patrné, návrh totiž obsahuje mnoho 
rysů typických pro tuto kategorii. Odhalený rám a koneckonců i motor, přední 
světlomet otočný s řídítky, nebo minimum kapotáží jsou toho důkazem. Tyto 
prvky jsou jen pojaty jinak, po stránce designu respektují zvolený typ pohonu                              
a motocykl se tak stává příkladem, jak lze skloubit daný pohon a kategorii.

  Z výše uvedených závěrů dle mého názoru vyplývá, že cíle diplomové práce 
stanovené v jejím úvodu se podařilo splnit.
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