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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá designem sportovního vozu. Je rozdělena na dvě části. 

První teoretická část se zabývá historií a vývojem automobilů, následně se zaměřuje na 

vývoj třístopých vozidel a přehled historických i současných druhů karoserií. 

Druhá praktická část se zaměřuje na použité postupy při vývoji návrhu automobilu.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout design exteriéru pro sportovní třístopé 

vozidlo firmy Kaipan. 
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ABSTRACT  

This bachelor thesis deals with design of a sport car. It is divided into two parts. First, theo-

retical part deals with history and development of automobiles, then it is focused on deve-

lopment of a three-tracked vehicles and overview of historical and current bodywork types. 

Second, practical part includes used procedures during development of a car design.  

The main goal of this bachelor thesis is to draft an exterior design for three-tracked sport 

vehicle by Kaipan company. 

Keywords: Sportscar, threewheeler, Kaipan, car 
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ÚVOD 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout třístopý sportovní dopravní prostředek 

pro společnost Kaipan. V tomto segmentu není příliš soupeřů, a tak by bylo vhodné rozšířit 

nabídku tímto směrem. V dnešní době jsou třístopá vozidla vnímána spíše jako určitý druh 

výstřednosti, ovšem snaha odlišit se není jediným důvodem k jejich výrobě. Tříkolová 

vozidla kombinují konstrukci automobilů a motocyklů. Ve srovnání s automobilem je 

tříkolka konstrukčně mnohem jednodušší a také daleko lehčí, což se pozitivně projevuje na 

spotřebě paliva a ovladatelnosti vozidla. V porovnání s motocyklem poskytuje třístopý 

dopravní prostředek větší stabilitu a z toho vyplývající bezpečnost. Tříkolka také dává 

možnost uzavření prostoru pro posádku a tím jí ochránit před nepřízní počasí. Výhody a 

nevýhody konstrukce třístopého vozidla nelze s jistotou určit, protože se liší zejména podle 

zaměření vozu.  

Před samotným procesem navrhování jsem se v teoretické části seznámil, jak s historií 

klasických sportovních vozidel a třístopých dopravních prostředků, tak vývojem karosérií 

od počátku dvacátého století až do dnešních dnů.  

V praktické části prezentuji postup použitý při navrhování tříkolky Kaipan.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HISTORIE SPORTOVNÍCH VOZIDEL 

Za sportovní automobil lze označit v podstatě jakékoliv vozidlo, které je určeno k měření 

sil na závodních okruzích. Pro svou práci jsem vybral šestnáct významných sportovních 

vozů. 

1.1 Jaguar XK 120 

Původně se zakladatel Jaguaru William Lyons věnoval výrobě motocyklových sajdkárů. 

Společnost se jmenovala Swallow Sidecars a byla založena v roce 1922. Vlastnil ji 

společně s Williamem Walmsleyem. Roku 1927 se začali věnovat výrobě speciálních 

karoserií na automobily Austin Seven, Morris a Standart. První automobil vlastní 

konstrukce sjel z výrobní linky v Coventry v roce 1931 a byl jím SS1, vyráběný z dílů 

vozidel Standart Motor Company. Po válce Lyons zavrhnul písmena SS (Swallow 

Sidecars) a pojmenoval svou firmu Jaguar podle jednoho ze svých předválečných modelů. 

Po válce byl představen na londýnském autosalonu první z řady sportovních vozidel Jaguar 

XK120. Číslovka 120 udává schopnost vozidla vyvinout rychlost 120mil tzn. 193 km/h. 

V roce 1949 dokonce dosáhnul na belgické závodní dráze Jabbeke rychlosti 212 km/h. 

Automobil byl vybaven vpředu uloženým, šestiválcovým motorem o zdvihovém objemu 

3600 cm
3
 a dvěma vačkovými hřídeli v hlavě válců. William Lyons nebyl jen schopný 

předseda představenstva, ale dokonce si sám navrhoval design svých výrobků. Model 

XK120 byl zaměřen především na export a to hlavně na zámořské trhy. Po roadsteru 

následovala karoserie kabriolet, která přišla na řadu roku 1951. Výroba modelu XK120 

byla ukončena v roce 1954, to už Jaguar patřil mezi nejlepší světové výrobce sportovních 

vozů. [1,2]   

 

 

 

 

 

 

 

                              obr. 1-1 Jaguar XK120 
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1.2 Chevrolet Corvette 

Chevrolet je firma založená švýcarským rodákem Lousiem Chevroletem. Tento muž ve 

svých 21 letech odešel do Francie a začal vyrábět jízdní kola. Poté se vydal na cestu do 

New Yorku, kde byl zaměstnán jako automechanik Fiatu. Jeho vedoucí mu připravil zá-

vodní vozidlo. Chevrolet se velmi brzy proslavil jako schopný závodník. Což vyústilo 

v nabídku, od Williama C. Duranta zakladatele koncernu GM, závodit za tovární tým Bu-

ick. Poté Chevrolet se svým bratrem a pomocí Duranta začal vyrábět automobily 

v nevyužité hale společnosti Buick, a tím založili vlastní automobilku Chevrolet. První 

vozidlo opustilo brány závodu 12.listopadu 1911 a do konce roku 1912 se prodalo 2999 

Chevroletů. Po hádce s Durantem Chevrolet prodal svůj podíl a tím se dostala automobilka 

jen do vlastnictví GM. Jednou z největších legend sportovních vozů je typ Corvette. První 

model byl odpovědí na anglické otevřené dvousedadlové vozy, které se na počátku 50. Let 

začali objevovat na amerických silnicích čím dál tím častěji. O design se postaral šéfdesig-

nér koncernu GM Harley Earl jeden z nejvýznamnějších automobilových designérů. 

Vzhledem k předpokládané limitované produkci se karoserie vyráběla z laminátu. Pod ka-

potou se skrýval šestiválcový motor o zdvihovém objemu 3800 cm
3
, spřažený 

s dvoustupňovou automatickou převodovkou. V prvním roce výroby byla Corvette 

k dostání pouze v bílé barvě a její jízdní vlastnosti nebyly příliš přesvědčivé, což vzbuzo-

valo ve spojitosti s rychlostí 163 km/h nedůvěru v tento vůz. Možná i proto byly jeho pro-

deje z počátku katastrofální a uvažovalo se dokonce o stažení z prodeje. Avšak vedení dalo 

modelu prozíravě ještě jednu šanci a vybavilo ho novým osmiválcovým motorem o zdvi-

hovém objemu 4300 cm
3
. V roce 1956 pak přišla na řadu převodovka, která pak byla nově 

manuální třístupňová. Po těchto úpravách byl vůz schopen vyvinout rychlost až 190 km/h. 

Tento rok došlo i zásadním změnám v designu. Do té doby spíše neurčitý profil byl vylep-

šen tvarovanými postranními díly, které se na přání dodávaly v kontrastním lakování. Na 

zakázku byla také dodávána odnímatelná střecha a v roce 1958 byly zavedeny čtyřhranné 

světlomety. V tomto roce nahradil Harleyho Earla ve vedení designu William Mitchell, 

který byl vůči evropským vlivům v designu vnímavější než jeho předchůdce. Jeho mistrov-

ským kouskem byla inovovaná Corvette Sting Ray, která přišla na svět roku 1963. Na mo-

delu Sting Ray byla jasně patrná stylová podobnost a ovlivnění Mitchella Jaguarem typ E. 

Model byl stažen z produkce roku 1967 a vyrobilo se ho na 180 000 kusů. [1,2]   
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                      obr. 1-2 Chevrolet Corvette 

1.3 Mercedes-Benz 300 SL 

Společnost Mercedes-Benz vznikla v roce 1926 spojením dvou společností německých 

automobilových průkopníků Gottlieba Daimlera a Karla Benze. Vytvořili tak společnost 

Daimler-Benz AG v dnešní době více známou pod názvem Mercedes-Benz. V předválečné 

době vyráběla firma znamenité sportovní a osobní vozy s přeplňovanými motory. Mezi 

nejznámější a zároveň nejkrásnější automobily se řadí Mercedes-Benz 300 SL, který byl 

představen v roce 1954. Zapsal se do dějin automobilismu především svými vzhůru vý-

klopnými dveřmi vzniknuvšími v podstatě z nouze. Tento prvek dokázal zastínit veškeré 

ostatní údaje o automobilu jako je například na tu dobu skvělá rychlost 225 km/h. Číslo 

300 označuje třílitrový zdvihový objem motoru umístěného pod přední kapotou a písmena 

SL charakteristiku „super light“. Vůz byl poháněn šestiválcovým motorem se vstřikováním 

paliva od firmy Bosch a vačkovým hřídelem uloženém v hlavách válců, který byl převzatý 

z modelu 300S. Některé komponenty nevyhovovaly svou hmotností a tak se konstruktéři 

snažili uspořit hmotnost použitím lehkého, silného prostorového trubkového rámu. Řešení 

však vyžadovalo vést trubky v oblasti prahů velmi vysoko a to se vylučovalo s použitím 

konvenčních dveří. Východiskem ze vzniklé situace byl dokonalý nápad uchytit dveře na 

podélnou osu střechy a vyklápět je vzhůru. Otevřené dveře připomínaly ptačí křídla 

z čehož také vznikla přezdívka vozidla „Racek“. Další specialita se skrývala 

v dvoumístném interiéru. Tou specialitou byl výklopný volant, který zajišťoval pohodlné 

nastupování pro řidiče do stísněného interiéru. Výroba byla zastavena v roce 1957 a do té 

doby se vyrobilo 1400 kusů tohoto dokonalého automobilu. [1,2] 
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                    obr. 1-3 Mercedes-Benz 300SL 

1.4 Porsche  356 Carrera 

Ferdinand Porsche se narodil 3.září 1875 v české obci Vratislavice nad Nisou 

(Maffersdorf) nedaleko Liberce. Po základní škole vystudoval libereckou průmyslovou 

školu a stal se klempířským učněm u svého otce. Jako počátek aktivit automobilky Porsche 

lze označit založení konstrukční kanceláře v roce 1931 ve Stuttgartu. Zabývala se 

konstrukcí a poradenstvím v oblasti motorů a vozidel. Pracoval pro, v té době věhlasné, 

společnosti mezi než patřily Wanderer, NSU nebo Zündapp. V roce 1939 vznikají u 

Porscheho v Zuffenhausenu tří závodní vozy označené jako typ 64.  Vozy navržené pro 

závod „Berlín-Řím“ jsou považovány za předchůdce pozdějších sportovních automobilů 

značky Porsche. Ovšem opravdu prvním automobilem značky Porsche se stává roku 1948 

typ 356. Model 356 byl z velké části založen na mechanických skupinách vozidel VW. 

Pohonnou jednotkou byl vzduchem chlazený, čtyřválcový motor s protilehlými válci o 

zdvihovém objemu 1100 cm
3
. Jeho výkon se postupně zvyšoval od původních 11 kW až 

po 30 kW a to především díky zavádění zdokonalených součástí do výroby. Nezávislé 

zavěšení pomocí torzních tyčí pocházelo také od VW. V roce 1956 byla představena 

upravená verze 356A s motorem o zdvihovém objemu 1600 cm
3

. Na počest úspěchů 

značky Porsche v závodech Carrera Panamericana byla silnější verze sériového modelu 

pojmenována 356 Carrera. Byla vybavena motorem o zdvihovém objemu 1500 cm
3
, který 

poskytoval výkon 75 kW. Tato pohonná jednotka dokázala Carreru rozjet až k maximální 

rychlosti 201 km/h. Vrcholný model se nabízel v několika karosářských variantách a to 

jako kupé, kabriolet a dvousedadlový speedster, otevřený nebo s pevnou střechou. 
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Následujícího roku byl zdvihový objem zvýšen na 1600 cm
3
. Roku 1960 následovala verze 

Carrera 2 vybavena dvoulitrovým motorem o výkonu 97 kW a také jako první Porsche 

kotoučovými brzdami na všech čtyřech kolech. Porsche 356 Carrera ukončilo svou pouť 

v roce 1965, avšak pojmenování Carrera zůstalo navždy vyhrazeno silnějším modelům 

značky Porsche. [2,3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 obr. 1-4 Porsche 356 Carrera 

1.5 Jaguar E-Type 

Jaguar E-Type je jeden z nepozoruhodnějších sportovních automobilů na světě. Základ 

našel v ryzím závodním vozu Jaguaru typu D, který vyhrál slavný závod v Le Mans. Sa-

motný typ E byl představen v roce 1961 a na ženevském autosalonu strhnul obrovskou 

vlnu obdivu. Původně měl pouze karoserii kupé s užitečným otevíráním zadního čela. Ne-

dlouho po kupé přišel na trh roadster. Vůz dosahoval údajně maximální rychlosti 241 

km/h, avšak to bylo tvrzení továrny a této rychlosti dosahovalo jen nemnoho důkladně 

zkompletovaných exemplářů. Typ E byl první Jaguar u něhož se objevilo nezávislé zavě-

šení zadních kol a také kotoučové brzdy na všech čtyřech kolech. Tvary typu E pocházely 

z pera odborníka na aerodynamiku Malcolma Sayera. Údajně přímo nesnášel, když ho ně-

kdo nazval designérem. S hrdostí prohlašoval, že tvary vznikly naprosto exaktní cestou a to 

výpočty. Automobil byl pozitivně přijat především v Americe, kde se nazýval XK-E. Do 

Ameriky směřovalo celých 80% produkce. Původně byl vybaven motorem o zdvihovém 

objemu 3800 cm
3
, který byl v roce 1966 nahrazen jednotkou o objemu 4200 cm

3
, čímž se 

zvýšil točivý moment v nízkých otáčkách, avšak maximální rychlost zůstala totožná 

s původní motorizací. Oproti původní verzi, která byla pouze dvoumístná, dostal typ E 
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téhož roku verzi 2+2. Zadní sedadla byla vhodná maximálně pro děti, ale tímto krokem 

popularita typu E ještě vzrostla. Jaguar typ e vydržel na trhu do roku 1975, a už během 

svého působení se stal automobilovou legendou. [1,2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          obr. 1-5 Jaguar E-Type 

1.6 AC-Cobra 

Model Cobra byl založen na modelu AC Ace roku 1954, což byl otevřený dvoumístný 

sportovní vůz s trubkovým prostorovým rámem a nezávislým zavěšením všech čtyř kol. 

Původně byl vybaven šestiválcovými motory o zdvihovém objemu 2000 cm
3
. Poslední 

série vozů AC Ace byla vybavena motory o objemu 2500 cm
3
 původně z Fordu Zephyr. 

Poté však automobilku oslovil slavný americký závodník Caroll Shelby s myšlenkou rozší-

řit nabídku automobilky o vozidlo s osmiválcovým motorem od Fordu. Navrhnul, aby se 

v Anglii montovaly vozy s řízením na pravé straně a bez motorů. Následně by se přepravo-

vali loděmi do Ameriky, kde se do nich namontuji motory. Návrh Shelbyho byl továrnou 

přijat a představení vozu bylo ohlášeno na podzim 1962. Po implementaci osmiválcového 

motoru se však projevily nedostatky původního zavěšení a tak Shelby s přispěním automo-

bilky Ford vyvinul zdokonalenou verzi vozu Ac Cobra, která měla širší šasi a na všech 

čtyřech kolech nezávislé lichoběžníkové zavěšení s vinutými pružinami. Dalším vylepšení 

se týkalo motoru. Nyní byl automobil osazen osmiválcovou jednotkou o zdvihovém obe-

jmu 6900 cm
3
. V této verzi se Cobra prodávala do roku 1968. V dalších letech následovalo 
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několik dalších změn pohonné jednotky a dílčích vylepšení. Vůz se vyráběl až do roku 

2001 tedy celých 40 let. [2]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               obr. 1-6 AC-Cobra 

1.7 Ferrari 250 GTO 

Společnost Ferrari byla založena v roce 1947. Jejím zakladatelem byl italský závodník 

Enzo Ferrari. Původně Ferrari založil v roce 1929 závodní stáj pojmenovanou Scuderia 

Ferrari. Tehdy se ale spíše soustředil na podporu mladých nadějných závodníků, kteří vět-

šinou závodili na vozech značky alfa Romeo kde byl i Ferrari zaměstnán. Hned při založe-

ní dostala společnost svůj symbol, vzpínajícího se černého koně v žlutém poli. Prvním au-

tomobilem značky Ferrari byl typ  125S s dvoumístnou karoserií spider, dvanáctiválco-

vým motorem o zdvihovém objemu 1497 cm
3
 a výkonu 53kkW. Dalším významným vo-

zem, z mnoha dokonalých, je model 250 GTO. Tento vůz je jedním z nejvzácnějších Fer-

rari vůbec. Bylo vyrobeno pouze 39 exemplářů. Vůz byl stvořen speciálně pro, v roce 1962 

nově vzniklou kategorii, mistrovství světa vozů GT. Nebyl však pouze závodním náčiním 

ale byl homologovaný i k provozu po pozemních komunikacích. Dosahoval ohromující 

rychlosti 298 km/h. Vůz byl navržen Giottem Bizzarrinim, který zkonstruoval nejen šasi 

ale i krásné linie karoserie této berlinetty, což býval a dodnes je úkol pro dvorního návrhá-

ře společnosti Ferrari - Pininfarinu. Výsledek snažení byl nejen esteticky dokonalý stroj, 

ale autor designu se zaměřil i na aerodynamiku vozu, čímž podpořil výkon motoru a díky 

tomu bylo celé dílo excelentním vozem. Ferrari 250 GTO bylo vybaveno dvanáctiválco-

vým motorem o zdvihovém objemu 3000 cm
3
 a výkonu 220 kW. [2,4] 
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                          obr. 1-7 Ferrari 250 GTO 

1.8 Pontiac GTO 

Automobilka Pontiac vznikla v roce 1926, kdy ji představil koncern General Motors na 

newyorském autosalonu. Automobily měly ve znaku stylizovanou hlavu indiána a měly 

zaplnit mezeru na trhu mezi nejdražším Chevroletem a nejlevnějším Buickem. Tento plán 

se koncernu osvědčil. Pontiac s šestiválcovým motorem a uzavřenou karoserií byl v prodeji 

za příznivých 825 dolarů a v prvním roce se prodalo 76 695 kusů. Jedním 

z nejvýznamnějších sportovních Pontiaců byl model GTO. Byl to vůz, který patřil do éry 

amerických svalnatých vozů. Výrazně oživil prodeje společnosti na dynamicky se rozvíje-

jícím se trhu 60. let. Byl tak úspěšný, že se jej snažil následovat celý americký automobi-

lový průmysl. V lednu roku 1963 napadlo propagačního referenta automobilky instalovat 

pod kapotu modelu Tempest vidlicový osmiválcový motor o zdvihovém objemu 6400 cm
3
. 

Jediný problém byl koncernový diktát. Pontiac byl součástí General Motors a v celém kon-

cernu byl zákaz používat pro střední modely, jako byl dvoudvéřový Tempest, motory se 

zdvihovým objemem větším než 5400 cm
3
. A tak byl vývoj uskutečňován tajně. Zákaz 

koncernového vedení Pontiac obešel tím, že vytvořil typ označený GTO (Grand Turismo 

Omologato), tedy silniční verzi závodního modelu Tempest Le Mans. Tento postup opsal 

Pontiac u Ferrari. Typ, uvedený na trh roku 1964, se dodával jako dvousedadlový otevřený 

sportovní vůz, kupé s pevnou střechou nebo kabriolet. Byl vybaven pohonnou jednotkou o 

zdvihovém objemu 6400 cm
3
, která měla dvě výkonové verze. Standartní verze byla vyla-

děna na výkon 242 kW a speciální jednotka sportovnější jednotka měla výkon 260 kW. 

V roce 1965 bylo GTO přepracováno, dostalo dvojici světlometů po stranách navzájem 
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vertikálně postavených. Technika zůstala totožná, jen výkon obou verzí motoru byl zvýšen 

na 250 a 268 kW. Pro modelový rok 1966 byla připravena zbrusu nová verze GTO, která 

zaznamenala obrovský úspěch. Pontiac jich prodal na 96 946 kusů za rok. Až do roku 

1972, který byl posledním pro modelovou řadu GTO, se technika příliš neměnila. [1,2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            obr. 1-8 Pontiac GTO 

1.9 Ford GT40     

Spolčenost Ford Motor Company byla založena Henrym Fordem 16. Června 1903 

v Dearbornu, na předměstí Detroitu. Ford se v prvních letech fungování společnosti pro-

slavil především zavedením pásové výroby. Prvním významným modelem byl Ford T. 

Velmi jednoduchý, ale spolehlivý a odolný vůz. Jeho majitelé mu přezdívali „Plechová 

Lízinka“. Společnost Ford má ve své historii několik automobilových legend. Jendou 

z nich je, stejně jako model T, Ford GT40. Tento anglo-americký model byl vytvořen spe-

ciálně s úmyslem zvítězit ve čtyřiadvacetihodinovém závodě v Le Mans. Automobilka 

Ford neměla mnoho zkušeností s výrobou závodních či sportovních automobilů, a tak au-

tomobilka kopila práva na závodní automobil Lola GT. Lola GT byla vybavena osmivál-

covým motorem Ford o zdvihovém objemu 4200 cm
3
. Pohonná jednotka byla umístěna po 

vzoru tehdejších vozů formule 1 až za řidiče. Tato koncepce se stala základem pro budoucí 

Ford GT40. První tři vozy, které se objevily roku 1964 na okruhu v Le Mans, byly nápadně 

podobné svému koncepčnímu předobrazu Lole GT.  Vozy byly velmi rychlé, jednomu byla 

dokonce naměřena rychlost 301 km/h, ale trápila je spousta dětských nemocí a tak byl kon-

trolou nad projektem pověřen Caroll Shelby. Po několika úpravách bylo šest vozů, označo-

vaných jako Mark II, postaveno na start Le Mans 1965. Avšak ani jeden nedojel do cíle pro 
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technické potíže. Následovala další masivní modifikace a roku 1966 se dostavil první, ale 

velký úspěch. Fordy GT40 obsadily první tři příčky. I na příští rok Fordy ovládly Le Mans, 

tentokrát ve verzi Mark IV, která byla lehčí a tužší než její předchůdci. V roce 1965 byla 

uvedena civilní verze závodního vozu vybavená osmiválcovým motorem o zdvihovém 

objemu 4700 cm
3
 a dosahovala rychlosti 257 km/h. Výroba skončila v roce 1968 a do té 

doby bylo vyrobeno 31 exemplářů. [2,5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               obr. 1-9 Ford GT40 

1.10 Lamborghini Miura 

Společnost byla založena Ferruciem Lamborghinim. Lamborghini byl farmářský syn naro-

zený 28.6.1916 nedaleko Bologně. Avšak více než zemědělství ho zajímaly stroje a tak 

vystudoval techniku. Po druhé světové válce skupoval vyřazená vojenská vozidla a přesta-

voval je na traktory, kterých byl v poválečné Itálii nedostatek. K počátku výroby sportov-

ních vozidel se váže historka. Jejím základem byla Lamborghiniho nespokojenost se spoj-

kou jeho vozu Ferrari a následný konflikt se samotným Enzem Ferrarim. Ferrucio Lam-

borghini na základě tohoto sporu a přesvědčení že dokáže vyrábět lepší auta než Ferrari, 

začal s vývojem sportovních vozů. Prvním vozidlem s býkem ve znaku byl model 350 GT, 

který byl uveden na trh v roce 1963. O tři roky později následovala legenda mezi super-

sporty a zakladatel této kategorie. V roce 1966 se světu představila Miura. Byla navrhnuta 

výslovně jako výzva vůči Ferrarimu a snaha prolomit jeho výsadní postavení výrobce nej-

lepších italských superautomobilů. U Miury byl oproti 350 GT, dvanáctiválcový motor o 

zdvihovém objemu 3900 cm
3
, přemístěn z předku vozu doprostřed. Avšak místo aby jej 

šéfkonstruktér uložil podélně, podobně jako u Fordu GT40, směle se rozhodnul umístit jej 
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napříč ve stylu vozů Mini. Toto revoluční dílo dostal za úkol karosovat Bertone. Tohoto 

úkol se dokonale zhostil mladý designér Marcello Gandini. Automobil byl představen na 

ženevském autosalonu 1966 a byl pojmenován Miura po slavném chovateli zápasnických 

býků Eduardu Miurovi. Ferrucio se narodil ve znamení býka a obecně tíhnul k této symbo-

lice, proto má automobilka ve znaku býka a automobily jsou nazývány dle tohoto klíče. 

Výroba Miury byla zahájena v roce 1967. Sériová verze byla vysoká pouhých 1 041 mm a 

naprosto se lišila od ostatních vozů, dokonale vyváženými proporcemi a nezaměnitelnou 

zádí, jejíž tvarování umožnilo novátorské umístění pohonné jednotky. Velkým problémem 

bylo teplo, které produkoval hned za posádkou uložený motor. A tak byla do zádi imple-

mentována řada vodorovných lišt, jednak aby byl možný výhled vzad a hlavně aby mělo 

teplo kudy unikat. V čele vozu byly vsazené dva světlomety do něčeho, co zdánlivě připo-

mínalo brvy. Avšak ve skutečnosti to byly velmi citlivě ztvárněné přívody chladícího 

vzduchu k předním brzdám. Roku 1969 byla představena ještě silnější Miura S s výkonem 

280 kW. Po představení konceptu modelu Countach v roce 1971 byla neuváženě ukončena 

výroba Miury. Od konce výroby Miury nebyl dva roky ve výrobním programu žádný spor-

tovní automobil, protože technické problémy s vývojem Countache posunuli jeho výrobu 

až na rok 1974. [2,6] 

 

 

 

 

 

 

 

                      obr. 1-10 Lamborghini Miura 

1.11 Lamborghini Countach 

Historie viz. článek o Lamborghini Miura. Lamborghini Countach byl nástupce první 

opravdového moderního supersportu Miury. Nahradit tak skvělý automobil, jakým beze-

sporu Miura byla, by představovala pro každou automobilku skličující perspektivu, ale 

Lamborghini nebyl žádný obyčejný výrobce. Nový supersport spatřil světlo světa v roce 

1971 a dostal jméno Countach podle severoitalského slangového výrazu pro nadšení, které 
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prý pronesl dělník, když prvně spatřil nový vůz. Dvanáctiválcový motor uložený uprostřed 

jako u Miury, byl zvětšen na 5000 cm
3
, ale na rozdíl od Miury nebyl uložen příčně ale po-

délně. O návrh designu karoserie bylo opět požádáno studio Bertone. V rámci studia byl 

projekt znovu přidělen talentovanému Marcellu Gandinimu. Byl to od výrobce výborný 

tah. Výsledkem spolupráce bylo geniální dílo, smělé kupé klínovitého tvaru se zapuštěný-

mi světlomety a vzhůru otvíranými dvěřmi. První prototyp byl světu představen na ženev-

ském autosalonu roku 1971. Nadšené přijetí návštěvníky přesvědčilo Ferrucia Lam-

borghiniho že Countach je pravým nástupcem Miury a ukončil její výrobu. Trvalo však 

další tři roky, než vyjel z výrobní linky první sériový Countach. Důvodem byly technické 

problémy se zvětšeným dvanáctiválcovým motorem, který se během testování rozpadnul, a 

tak byl nahrazen původní pohonnou jednotkou o zdvihovém objemu 3900 cm
3
 a výkonu 

280 kW. Vůz s tímto motorem dosahoval rychlosti až 282 km/h. První verze vydržela ve 

výrobě do roku 1978 kdy byla nahrazena typem Countach S. Nový model používal širší 

kola a tak bylo nutné rozšířit blatníky, čímž se lehce vytratila tvarová čistota původního 

návrhu. Další zvýšení výkonu na Countach čekalo v roce 1982 a 1985. V roce 1982 byl 

zvýšen zdvihový objem motoru na 4700 cm
3
 a roku 1985 dále na 5200 cm

3
. Na počest 25. 

Jubilea značky Lamborghini uvedl na trh model Anniversary s upravenou karoserií. To 

bylo poslední vylepšení modelu Countach, protože v roce 1990 byla jeho výroba ukončena. 

Do roku 1990 bylo zkompletováno 1549 kusů tohoto úžasného supersportu. [2] 

 

 

 

 

 

 

                     obr. 1-11 Lamborghini Countach 

1.12 Porsche 911 Turbo 

Porsche 911 bylo uvedeno na trh v roce 1962 a vozy této modelové řady měly maximální 

rychlost 209 km/h. Tato hodnota postupem času rostla, k největšímu skoku došlo v roce 

1974, kdy bylo představeno Porsche 911 Turbo schopné vyvinout rychlost 246 km/h. Nové 

přeplňované Porsche bylo představeno na pařížském autosalonu. Turbo 911, vyvinuté na 
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základě modelu 930, se dalo na první pohled rozeznat podle širších kol a tomu odpovídají-

cích rozšířených blatníků. Dalším specifickým prvkem bylo na zádi umístěné velké 

přítlačné křídlo. Vůz byl vybaven šestiválcovým, přeplňovaným motorem s protilehlými 

válci. Tato vzduchem chlazená pohonná jednotka měla zdvihový objem 3000 cm
3
 a podá-

vala výkon 194 kW. V této podobě se vyráběl do roku 1978, kdy byl zvýšen zdvihový ob-

jem motoru na 3300 cm
3
 a pro zvýšení efektivity přeplňování montován mezistupňový 

chladič odzkoušený v závodech. Maximální rychlost se tím zvýšila na 257 km/h. Původně 

bylo vozidlo vybaveno čtyřstupňovou převodovkou a pátý stupeň se objevil až v roce 

1988. Tato druhá generace Turba se vyráběla do poloviny roku 1989. Třetí generace zalo-

žená na typu Carrera, se objevila na trhu v roce 1994. Novinka disponovala motorem o 

zdvihovém objemu 3600 cm
3
, jehož síla se přenášela na všechna čtyři kola. Vůz byl 

schopný dosáhnout rychlosti 286 km/h. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       obr. 1-12 Porsche 911 Turbo 

1.13 Lotus Esprit Turbo 

Společnost Lotus byla založena v roce 1952 Colinem Chapmanem. Zabývá se především 

výrobou lehkých a výkonných sportovních vozů. Lotus Esprit spatřil světlo světa v roce 

1975. Esprit, výsledek skvělé spolupráce mezi zakladatelem Colinem Chapmanem a Gior-

gettem Giugiarem z turínského Italdesignu, byl představen na londýnském autosalonu. 

Automobil byl původně vybaven čtyřválcem o zdvihovém objemu 2000 cm
3
 a výkonu 116 

kW. Tato pohonná jednotka byla uložena uprostřed a díky ní byl automobil schopen vyvi-

nout rychlost až 222 km/h.  V roce 1980 přišla první změna a to zvětšení objemu motoru 

na 2200 cm
3
, téhož roku se objevil Esprit Turbo. Jeho motor disponoval výkonem 157 kW 
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a dokázal Esprit Turbo rozjet až k hranici 241 km/h. Vozidlo mělo přebudované šasi, které 

bylo připraveno pro použití osmiválcového motoru. Peter Stevens firemní designér v roce 

1988 obratně změkčil původní ostré Giugiarovi linie. Později roku 1993, dostál vůz novou 

přední a zadní část. Dlouho očekávaný tříapůllitrový osmiválcový motor dostal Esprit 

v roce 1996. Tato pohonná jednotka disponovala výkonem 260 kW a dokázala vůz rozjet 

na 282 km/h a zrychlit z 0 na 100km/h za pouhé 4,5 s. Souběžně s touto verzí se vyráběl i 

esprit se čtyřválcovým motorem. V roce 1998 přišel Lotus s levnější variantou nazvanou 

Esprit GT. Vydržel ve výrobě až do roku 1999. Tohoto roku se objevil i nejextrémnější 

Esprit vůbec. Jednalo se o verzi odlehčenou o 80 kg oproti základnímu modelu. Bylo jich 

vyrobeno pouhých 50 kusů. Jsou snadno rozpoznatelné podle laminátového zadního křídla. 

[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      obr. 1-13 Lotus Esprit Turbo 

1.14 Ferrari F40 

Historie společnosti Ferrari viz předchozí článek o Ferrari 250 GTO. Na počest čtyřicátého 

výročí společnosti Ferrari představila autmobilka v roce 1987 model F40. Nejednalo se o 

luxusní automobil, ale čistě účelové sportovní vozidlo beze všech zbytečností. Ferrari F40 

bylo schopné vyvinout rychlost 323 km/h a to z něj dělalo nejrychlejší sériově vyráběný 

automobil té doby. Ferrari F40 bylo vybaveno osmiválcovým motorem se dvěma turbod-

mychadly a o zdvihovém objemu 3000 cm
3
. Jeho výkon činil 356 kW a byl uložen podélně 

v zadní části vozu. Pokud někomu tento výkon nestačil, byla společnost Ferrari ochotna za 

příplatek dostat z osmiválce ještě o 150 kW více. Jedním z hlavních požadavků při kon-

strukci byla maximální úspora hmotnosti, proto se z velké části na konstrukci použilo ke-
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vlaru a laminátů. Tyto materiály bylo možno použít především díky zkušenostem 

z formule 1. Díky maximální snaze o úsporu hmotnosti F40 vážilo pouhých 1100 kg. De-

sign karoserie byl svěřen dvornímu designérskému studiu Pininfarina. Podvozek nabízel tři 

úrovně nastavení. Normální, pro vysoké rychlosti, které bylo sníženo o 19 mm, a parkova-

cí, o 19 mm zvýšené. F40 se vyrábělo do roku 1992. Původně bylo zamýšleno vyrobit jen 

omezenou sérii 450 vozů, avšak díky trvale velké poptávce bylo nakonec vyrobeno 1311 

vozů. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             obr. 1-14 Ferrari F40 

1.15 McLaren F1 

Společnost McLaren byla založena Brucem McLarenem v polovině šedesátých leta a prv-

ního závodu se zúčastnil v roce 1966. Společnost fungovala především jako závodní stáj a 

výrobce monopostů formule 1. Ovšem na počátku 90. let hlavní konstruktér firmy Gordon 

Murray, který už delší dobu choval myšlenku na výrobu silničního vozu, dostal od koncer-

nu svolení k zahájení vývoje. Ve voze nebyli žádné převzaté komponenty z jiných vozů, 

vše bylo nové a ve specializaci převládla závodní technologie. O pohon se staral podélně 

uložený dvanáctiválec BMW o zdvihovém objemu 6000 cm
3
. Jeho výkon se přenášel na 

zadní kola přes šestistupňovou převodovku. Vzhledem k výkonu 410 kW musel být vůz 

osazen závodními čtyřpístkovými brzdami. Design dostal na starost Peter Stevens. Jeho 

aerodynamicky tvarovaná karoserie kupé se dvěma vzhůru vyklápěnými dveřmi dokonale 

doplňovala Murrayův technický základ s motorem uprostřed vozu. McLaren F1 nebyl kla-

sický sportovní vůz pro dva cestující, ale pro tři. Řidič seděl uprostřed, na červenou barvou 

zvýrazněném sedadle, předsunutý před zbylá dvě místa k sezení. Model F1 byl představen 
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v předvečer Velké ceny Monaka 1993, kterou mimochodem McLaren vyhrál. Společnost 

ohlásila výrobu omezené série 300 vozů. Přes slibné specifikace však model nikdy nedosá-

hl očekávané produkce a do konce výroby v roce 1997 bylo vyrobeno jen 100 vozů. [2,7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            obr. 1-15 McLaren F1 

1.16 Bugatti Veyron 16.4 

Automobilka Bugatti byla založena roku 1909 ve francouzském Molsheimu. Jejím zakla-

datelem byl italský sochař Ettore Bugatti. Od počátku se věnovala výrobě závodních auto-

mobilů. Vozy Bugatti byly vyráběny ručně. Ettore Bugatti nahlížel na automobily přede-

vším z umělecké stránky, ale měl zájem i o techniku a obklopoval se výbornými konstruk-

téry. Značka Bugatti dosáhla věhlasu především díky mnoha vítezstvím v automobilových 

závodech. Mezi nejvýznamnější automobily od Bugattiho patřil model 35C. V roce 1947 

po smrti zakladatele firma zaniká. Její obnovení přišlo v roce 1987. 

Prvním modelem znovuobnovené automobilky byl model EB110 na kterém se podíleli 

Paolo Stanzani a Marcello Gandini. Další etapa společnosti byla nastartována v roce 200, 

kdy se stala součástí koncernu Volkswagen, pod jehož křídly vzniklo jedno 

z nepozoruhodnějších vozidel dnešní doby. Bugatti Veyron je exkluzivní supersportovní 

kupé. Autorem designu je dnešní šéfdesignér Škody Jozef Kabaň. Automobil je vybaven 

vzadu uloženým šestnáctiválcovým motorem, který je přeplňován čtyřmi turbodmychadly. 

Celé toto ústrojí dává Veyronu výkon 1001 koní. Tato obrovská síla je přenášena na silnici 

všemi čtyřmi koly. Tvarově kombinuje retro prvky s moderními. Například přední maska 

navazuje na slavné předválečné modely. Bugatti Veyron je v současnosti nejrychlejším 
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sériově vyráběným automobilem. Původně tato hodnota činila 407 km/h, ale nyní byl před-

staven Veyron SS s výkonem 1200 koní, který dosáhnul rychlosti 430,98 km/h. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 obr. 1-16 Bugatti Veyron 16.4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 29 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 30 

 

2 HISTORIE TŘÍSTOPÝCH VOZIDEL 

Třístopá vozidla stála u zrodu automobilismu především díky jejich technické jednodu-

chosti. V následujících řádcích se seznámím s nejvýznamnějšími zástupci této kategorie. 

2.1 Nicolas-Joseph Cugnot 

Vozidlo, které je považováno za praotce automobilu, zkonstruoval Francouz Nicolas-

Jospeh Cugnot, bylo poháněno parním strojem a představeno roku 1769. Samotný Cugnot 

se narodil v roce 1725. Po vypuknutí válek v Evropě nastoupil k dělostřelectvu, avšak spíše 

než o válčení se zajímal o techniku a v té době největší vynález parní stroj. Velmi dlouhou 

dobu přemýšlel jak parní pohon využít k dopravě dělostřelecké techniky na bojiště. Svůj 

nápad přednesl velitelům, zaujal dokonce samotného ministra války. Cugnotovo vozidlo 

bylo tříkolové konstrukce s dvěma koly vzadu a jedním vepředu. Vůz nebyl vybaven 

topeništěm, a tak se oheň pro ohřev vody v kotli rozdělával na zemi pod parním kotlem. 

Vozidlu bez topeniště vystačila pára zhruba na 10-15 minut jízdy. O dva roky později 

představil Cugnot zdokonalenou verzi svého tahače, vybavenou nezbytným topeništěm. 

S představením vylepšené verze souvisí i první dopravní nehoda. Vůz narazil do zdi, 

kterou následně zboural. Nikomu se nic nestalo ani samotný vůz nebyl poškozen a tak po 

vyproštění mohl pokračovat v jízdě. Bohužel tato upravená verze byla poslední vládou 

podporovaná, což znamenalo odliv financí a konec dalšího vývoje. [8] 

  

 

 

obr. 2-1 Nicolas-Joseph Cugnot 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 31 

 

2.2 Karl Benz 

Karl Benz si nechal patentovat první automobil se spalovacím motorem 29.ledna 1886, 

jednalo se o tříkolku se dvěma poháněnými koly vzadu a jedním řiditelným kolem vpředu. 

Výhoda konstrukce třístopého vozidla spočívá v jednoduchosti konstrukce a malých 

ovládacích silách. Benz se od většiny tehdejších konstruktérů lišil přístupem k stavbě 

vozidla. Ostatní konstruktéři se zaměřovali na přestavby kočárů, původně určených 

k tažení koňmi, avšak Benz postavil od základu nové vozidlo které s kočáry mělo pramálo 

společného. Vybavil jej jednoválcovým, kapalinou chlazeným, čtyřdobým motorem 

s ventilovým rozvodem typu SV a vysokonapěťovým zapalováním, který zavěsil do 

trubkového rámu v zadní části vozidla. S touto technikou dosahoval vůz o hmotnosti 265 

kg rychlosti 15km/h. Vzhledem k době vzniku nebyla tříkolová konstrukce nejšťastnější. 

Na většině cest byly vyjeté koleje od povozů, tím pádem nebyl prostředek cest rovný. A 

tak tím, jak přední kolo kopírovalo profil cesty, přenášelo do konstrukce vozu rázy. 

V důsledku toho byla cesta takovým vozem nepříliš pohodlná, ale především vznikalo 

nežádoucí namáhání konstrukce, jež ústilo v únavové poškození rámu. Po několika 

úpravách se pokusil Benz svůj vůz prodávat, avšak neúspěšně. Tato situace se změnila, 

poté co se paní Benzová tajně vydala se svými dětmi na cestu za svou rodinou. Touto 

v podstatě propagační cestou, jež byla zhruba sto kilometrů dlouhá, dokázala, že automobil 

je schopen překonávat větší vzdálenosti a je tak obslužně jednoduchý, že ho dokáží řídit i 

děti. Benz svůj první automobil vyráběl do roku 1893, kdy se přeorientoval na dvoustopou 

koncepci. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         obr. 2-2 Karl Benz    
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2.3 Morgan 

Anglická automobilka Morgan byla založena roku 1909 H.F.S. Morganem. Její sídlo se 

nachází v Malvern Link ve Worcestershire. Z počátku vyráběla tříkolky. Úplně ta první 

byla postavena v prvním roce fungování továrny a využívala motor Peugeot o výkonu 7,5 

koňských sil. V průběhu roku 1910 se rozeběhla výroba modelu Rounabout. Byl vybevený 

motorem JAP umístěným mezi předními koly a pomocí řetězu poháněl zadní kolo. Roku 

1912 byla představena dvousedadlová verze. Nejzajímavějším modelem značky byl Super 

sports aero, který držel v té době mnoho rychlostních rekordů. Výroba tříkolek značky 

Morgan byla ukončena 29. Července 1952. V posledních několika letech se firma Morgan 

vrátila k výrobě tříkolového sportovního automobilu a to prostřednictvím modelu 

3wheeler. V dnešní době se nejedná o hlavní výrobní náplň firmy, ale spíše o stylový vůz 

pro milovníky značky Morgan a klasických puristických sportovních vozidel. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       obr. 2-3 Morgan Rounabout 

2.4 Raleigh 

Společnost Raleigh vznikla v roce 1887. Začínala výrobou bicyklů o dva roky později ná-

sledovanou výrobou motocyklů. První třístopé vozidlo vyrobili a začali prodávat pod ná-

zvem Raleighette roku 1903. Jednalo se o konstrukci se dvěma koly vpředu a jedním 

v zadní části. Cestující seděli za sebou, jeden mezi předními koly a druhý v sedle jako na 

motocyklu nad zadní nápravou. Roku 1908 byla výroba tříkolek dočasně ukončena aby 

byla znovuobnovena v roce 1929. Společnost v roce 1935 koupil T.L.Williams a začal vy-

rábět vozidla pod novým označením Reliant. [10] 
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                             obr. 2-4 Raleighette 

2.5 Messerschmidt 

Německá značka Messerschmidt se proslavila především za druhé světové války výrobou 

stíhacích letadel, která se stala postrachem spousty spojeneckých pilotů. Avšak po válce, 

v době zákazu výroby letadel a jiné vojenské techniky v Německu, bylo nutné zajistit pro 

továrnu výrobu. V té době se k zaměstnancům přidal konstruktér Fritz Fend, jenž se již 

delší dobu zabýval návrhem jednomístného vozidla. Přemluvil Messerschmidta a ten zapo-

čal výrobu malých tříkolových vozidel. V roce 1953 byla uvedena na Ženevském autosa-

lonu dvousedadlová verze. Cestující seděli za sebou pod plastovou střechou ve tvaru při-

pomínajícím kabinu letounu. Vozidlo nebylo vybaveno volantem, nýbrž řídítky. Tříkolka 

byla poháněna dvoutaktním motorem Fichtel & Sachs o objemu 175 cm
3 

nahrazeným 

v roce 1955 motorem o objemu 200 cm
3
. Německo se mohlo mezitím vrátit k výrobě leta-

del a tak Messerschmidt prodal svou automobilku konstruktérovi Fendovi a vrátil se 

k výrobě letadel. Fend poté upravil původní tříkolku a začal ji vyrábět se čtyřmi koly. Do 

té doby se prodalo zhruba 62 000 tříkolek. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

                         obr. 2-5 Messerschmidt 
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2.6 BMW – Iso 

Bayerischen Flugzeugwerke (Bavorské letecké závody), které byli založeny v roce 1916 se 

roku změnily na společnost Bayerischen Motoren Werke (Bavorské motorové závody). 

Společnost BMW se v roce 1928 spojila s firmou Dixi z Eisenachu, kde se vyráběly licen-

ční anglické Austiny Seven. Modely vzniklé z této spolupráce byly mimořádně úspěšné a 

staly se základem pro další modely BMW, ke kterým patřila i skvělé sportovní vozy BMW 

327 a 32 8, vyráběná před druhou světovou válkou. Po válce byla společnost BMW ve 

velmi špatné situaci. Řešením byla výroba cenově dostupného, jednoduchého vozítka, o 

která byl v poválečném Německu vysoký zájem. Proto BMW odkoupilo od Renza Rivolty 

licenci na výrobu dvoumístného vozidla Isetta. BMW do nich instalovalo motory, původně 

motocyklové. Byly to jednoválce o zdvihovém objemu 245 cm
3
. Postupem času byla Isetta 

vybavována většími motory, nejprve o objemu 295 cm
3
, později objem narostl až na 697 

cm
3
. Karoserie byla vytvořena z trubek a tvořila prostorový rám, na který byly přimonto-

vány vnější panely. Do vozidla se nastupovalo vyklopením předního čela. Do roku 1962 

bylo vyrobeno 161 728 vozidel BMW Isetta. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           obr. 2-6 BMW Isetta 
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2.7 Heinkel 

Ernst Heinkel byl jedním ze známých německých leteckých konstruktérů a zároveň 

výrobce, který je zodpovědný za výrobu  několika tisíc bombardérů a stíhacích letounů. Po 

druhé světové válce se zaměřil na výrobu skútrů, kterých během krátké doby vyrobil na 

100 000 kusů. První automobil značky Heinkel vznikl v roce 1956 a byl velice podobný 

vozidlu Isetta od BMW. Heinkel do svého vozítka použil jednoválcový motor, původně 

zkonstruovaný pro jeho skútry. Stejně jako u Isetty se pro nastupování využívalo předního 

výklopného čela, avšak oproti Isettě zůstával sloupek řízení pevný, proto bylo nastupování 

a vystupování obtížnější. Vozidla se vyráběla ve dvou verzích a to se třemi nebo čtyřmi 

koly. U čtyřkolového vozidla, ale měla zadní kola tak malý rozchod, že bylo předpisy 

považováno za tříkolové. Čtyřkolové vozidlo nebylo vybaveno rezervním kolem. Jeho 

úlohu plnilo kterékoliv ze čtyř kol, protože vozidlo bylo schopné jízdy po třech kolech. 

V roce 1958 se v Německu rapidně snížil zájem o malá vozidla. Společnost Heinkel však 

nebyla schopná dále investovat do vývoje většího vozidla a po smrti svého zakladatele byla 

výrobní práva prodána společnosti Trojan z Velké Británie. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             obr. 2-7 Heinkel 

2.8 Reliant 

Britská společnost byla založena T.Williamsem v roce 1935. Zakladatel plánoval výrobu 

malých dodávkových vozů, tento projekt se velmi osvědčil a tak roku 1952 přistoupil 

k výrobě osobních automobilů, jejichž konstrukce byla založena na podvozku původních 

dodávkových vozů. Prvním osobním automobilem byl čtyřmístný Reliant Regal, byl 
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osazen motorem o zdvihovém objemu 747cm
3
. Po roce 1956 se jeho karoserie začala 

vyrábět z laminátu. Ve Velké Británii byla vozidla Reliant Regal velmi oblíbená protože se 

z nich platila snížená silniční daň a k jejich řízení stačilo řidičské oprávnění na motocykl. 

V roce 1973 byl nahrazen Regal novým modelem nazvaným Robin, který zůstal ve výrobě 

do roku 2002, s přestávkou v letech 1981 až 1989. V této době ho zastupoval model Rialto. 

Automobilka Reliant ukončila svou činnost v roce 2001. Výroba následovala další rok ve 

firmě B&N plastics, avšak byla ukončena pro výrobní a finanční problémy. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          obr. 2-8 Reliant Regal 

2.9 Bond 

Britská firma Bond je jeden z dalších ostrovních výrobců tříkolových vozidel. Vše začalo 

roku 1949 na autosalonu spojeném s motosalonem. Vozidlo poutalo pozornost jak automo-

bilistů, tak motocyklistů. Výhodou jako u noha tříkolek byla možnost řízení i s oprávněním 

na motocykl. V tom případě bylo jediné omezení a to absence zpětného chodu, za který 

byla možnost připlatit si, avšak zanikla tím výhoda řízení s motocyklovým řidičským prů-

kazem. První Bondy měly hliníkovou karoserii a dvoudobý motor zdvihového objemu 

122cm
3
. Pohaněno bylo přední kolo, které také sloužilo k řízení vozidla. V roce 1951 byla 

tříkolka inovována. Dostala nový motor o zdvihovém objemu 200 cm
3
, který udával vozi-

dlu rychlost až 75km/h. Přední část byla zašpičatělá a tak bylo na první pohled jasně vidět 

že se jedná o tříkolku, proto firma představila roku 1953 nový model, který tvarově odpo-

vídal klasickým osobním automobilům, jen podběhy zůstaly zakryté a prázdné. Bondu se 

nevyhnula vlna zvyšování výkonu a tak kvůli přenosu sil na silnici změnila firma koncepci 

pohonu. Nyní byla poháněna náprava zadní. V roce 1970 byl představen Bond Bug. Vozi-
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dlo nemělo dveře, místo nich se vyklápěla celá příď společně s boky a to směrem dopředu. 

Bug vznikl podle návrhu Toma Karena. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              obr. 2-9 Bond Bug 

2.10 Velorex 

Příběh značky Velorex začíná v roce 1938, kdy byla bratry Stránskými, založena společ-

nost Moto Velo sport. Bratři se zaměřili na opravy jízdních a kol a ve volném čase probíhal 

vývoj první tříkolky. Základní idea byla velmi jednoduchá a jasná, vytvořit vozidlo poho-

dlné, levné a co nejjednodušší. První funkční zkušební vozidlo vzniklo v roce 1943. Na 

prostorový trubkový rám byly přimontovány hliníkové panely a o pohon se staral motor 

ČZ o zdvihovém objemu 98cm
3
. Vozidlo bylo nazýváno „kára na ose“ z čehož vzniknul 

název Os-kar. První série tříkolek byla vyrobena roku 1945 v České Třebové. Základem 

byl jako u prototypů svařovaný, prostorový, trubkový rám. Z důvodu snížení hmotnosti 

potažený koženkou, místo původně u prototypů použitých hliníkových panelů. Po nutných 

úpravách a přes politické problémy započali bratři sériovou výrobu. Netrvalo dlouho a 

dílna bratrů Stránských byla roku 1950 připojena z rozhodnutí státu k výrobnímu družstvu 

VELO Hradec Králové. O další dva roky později nosila vozidla nové pojmenování – Velo-

rex. Rok 1954 se zapsal do historie firmy velice bolestnou událostí. Při zkoušce prototypu 

23.ledna havaroval na zledovatělé cestě František Stránský a na následky zranění hlavy, 

která při havárii utrpěl, zemřel. Jeho Bratr Mojmír byl následně z politických důvodů nu-

cen opustit výrobu. V tomto roce se taky začala montovat do vozidla pohonná jednotka o 

zdvihovém objemu 350cm
3 

místo základní 250cm
3
. Výroba stále narůstala, a tak v roce 

1959 vyjíždělo z bran závodu již 120 tříkolek za měsíc. Výroba byla ukončena v roce 
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1971, kdy byla tříkolka nahrazena čtyřkolovým vozidlem, které se však neprosadilo. Tříko-

lek se vyrobilo zhruba 15 300 a v dnešní době jsou vyhledávanými veterány. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               obr. 2-10 Velorex 

2.11 Piaggio 

Piaggio je italská společnost vyrábějící v současné době dva druhy tříkolek. Prvním 

z nabízených vozidel je tříkolový skútr MP3, který se konstrukcí velice podobá klasickému 

skútru, avšak v přední části má dvě kola. Dle údajů výrobce lze skútr při jízdě naklonit až 

do úhlu 40°. Střední poloha je za klidu blokována a tak není potřeba stojanu. Výhodou 

tohoto vozidla je vyšší stabilita na nerovném nebo kluzkém povrchu a kratší brzdná dráha. 

Dalším tříkolovým modelem je typ APE. Jedná se o lehké užitkové vozidlo s různými 

druhy nástaveb a dvěma koly umístěnými v zadní časti. Pohon obstarává několik 

pohonných jednotek od benzinových a naftových až po elektromotor. Vozidlo je také 

vyráběno jinde na světě, například v licenci jej vyrábí firma Bajaj ze spojených států. [12]  

 

 

 

 

 

 

                         obr. 2-11 Piaggio APE 
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2.12 Tuk – Tuk 

Tato tříkolka patří k nejznámějším tříkolkám. Její výroba byla započata v 50. Letech 20. 

Století v Thajsku a dodnes je ve výrobě v Číně a Indii. Název byl odvozen od typického 

zvuku prvních vozidel s dvoutaktním motorem. V současné době jsou vozidla vybavována 

motory čtyřtaktními, benzinovými, plynovými, naftovými a dokonce i elektromotory. Podíl 

v provozu, těchto novějších verzí, není zatím velký. Přední část je v podstatě kompletně 

převzatá z motocyklu, motor je uchycen v rámu pod sedadlem řidiče a jeho energie je 

přenášena na zadní tuhou nápravu odpruženou listovými pružinami. Vozidlo neslouží jen 

k osobní přepravě, ale používá se i k mnoha přestavbám na užitková. [13 ] 

2.13 Campagna 

Vozidla kanadské společnosti Campagna jsou založena na prostorovém rámu, na který jsou 

připevněny povrchové díly z laminátu. Zadní kolo je zavěšeno pomocí kyvné vidlice a je 

poháněno motorem uloženým před zadní nápravou. Přední kola jsou zavěšena pomocí 

lichoběžníkových závěsů. Společnost nabízí modely T-Rex vyrábený od roku 1994 a V13R 

z roku 2007. Modely se liší použitou technikou a designem. Model V13R má design ve 

stylu Hot-Rod a zadní kolo je poháněno motorem Harley-Davidson. Vozidlo je dlouhé 

3530 mm a široké 1994 mm a váží 475 kg. Design modelu T-Rex se o trochu více podobá 

klasickým sportovním vozům. Existuje mnoho tvarových úprav, které však postrádají 

smysl pro harmonii a čistotu tvaru. T-Rex dosahuje maximální rychlosti 220 km/h díky 

šestistupňové převodovce. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            obr. 2-12 Campagna 
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2.14 Vandenbrink 

Nizozemská společnost Vandenbrink započala vývoj svého vozidla v roce 1989 a první 

dva prototypy se systémem DVC (Dynamic Vehicle Control) spatřily světlo světa roku 

1994. Vozidlo nazvané Carver One bylo roku 1997 schváleno k provozu na pozemních 

komunikacích. Vozidlo používá koncepci pohonu zadních kol, která jsou zavěšena 

systémem vzpěr McPherson. Zadní náprava včetně motoru a převodovky tvoří 

samostatnou konstrukční skupinu, která je ke karoserii otočně připojena. Díky tomu se 

karoserie může vzhledem k zadní nápravě naklánět v rozsahu 90°. Úhel náklonu je určován 

systémem DVC, který zohledňuje natočení volantu, rychlost a zrychlení vozidla. Přední 

kolo je letmo uloženo prostřednictvím dvou kyvných ramen. Vandenbrink Carver One je 

poháněn turbodmychadlem přeplňovaným motorem o zdvihovém objemu 659 cm
3
. Díky 

pětistupňové převodovce je vozidlo vážící 643 kg schopno uhánět až 185 km/h. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  obr. 2-13 Vandenbrink Carver One 

2.15 Peugeot 20 CUP 

Tímto zdařilým návrhem dává Peugeot znát svou představu o moderní konstrukci 

třístopého sportovního vozu. Koncept Peugeot 20 CUP je prvním použitím tříkolového 

vozidla ke sportovním účelům. Vůz nepřesahující svou hmotností 500 kg je poháněn 

čtyřválcovým motorem o výkonu 125 kW, který vzešel ze spolupráce koncernů PSA a 

BMW. Motor je situován v přední části a pohání přední kola. Prototyp Peugeotu 20 CUP 

byl představen v roce 2005. [16] 
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                         obr. 2-14 Peugeot 20 Cup 

2.16 Mercedes-Benz F 300 Life Jet 

Společnost Mercedes-Benz představila na Frankfurtském autosalonu v roce 1997 koncept 

tříkolového vozidla nazvaný F 300 Life Jet. Vozidlo bylo poháněno zadním kolem, na 

které byla přenášena síla motoru o zdvihovém objemu 1 600 cm
3
. Prototyp vyčníval nad 

ostatními především svým systémem naklánění do zatáček, díky kterému se jízda velice 

podobala jízdě na motocyklu, avšak uzavřená kabina a klimatizace posunuly cestovní 

komfort na úroveň osobních automobilů. Systém naklánění byl založen na snímání 

natočení volantu, rychlosti a zrychlení. Pomocí těchto tří veličin volil systém ATC (Active 

Tilt Control) náklon do zatáčky. Maximální náklon byl 30°. Vozidlo bylo prvním 

kompletně vyvinutým modelem společností Mercedes-Benz v systémech CAD. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                obr. 2-15 Mercedes-Benz F300 Life Jet 
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2.17 Volkswagen 

Automobilka Volkswagen ve své historii několik tříkolek představila. První koncept 

tříkolky Volkswagen se jmenoval Scooter a byl představen v roce 1986. Pohonná jednotka 

byla umístěna před přední nápravou a poháněla zadní kolo. Dveře se otevíraly směrem 

nahoru a byly lehce odnímatelné. Na tento koncept navazuje další z prototypů, představený 

v roce 2006. Jmenuje se GX3 a k jeho pohonu sloužil motor o zdvihovém objemu 1 300 

cm
3, 

situovaný za sedadla cestujících, který prostřednictvím řetězu poháněl zadní kolo. 

Jeho výkon byl 125 koní. Vůz dokázal zrychlovat z 0 na 100 km/h za 5,7 s a to především 

díky nízké hmotnosti, která činila 570 kg. Díky nízké hmotnosti byla i spotřeba příznivá. 

V městském provozu se dostala až na příznivých 5,2 l/100 km. Základem vozu je tuhý 

prostorový rám, na který jsou připevněny povrchové sklolaminátové díly. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        obr. 2-16 Volkswagen GX3 
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3 ROZBOR DRUHŮ A VÝVOJE KAROSERIÍ 

3.1 První polovina dvacátého století 

Karoserie je první věc, kterou zaznamenáte při pohledu na automobil, protože ho jistým 

způsobem definuje. První vozidla vyrobená koncem devatenáctého století, připomínala 

spíše kočáry než automobily a často vznikaly pouhým přidáním motoru a ostatních 

mechanických skupin ke kočáru. Na začátku dvacátého století byl započat vývoj karosérií 

podle určení vozu. Na následujících stranách představím několik typických karosérií 

z počátku dvacátého století.   

3.1.1 Tonneau 

Tento druh karosérie byl otevřený, s dvěma řadami sedadel. K zadním sedadlům se nastu-

povalo zadními dvířky. [19] 

 

 

 

 

 

                             obr. 3-1 Tonneau  

3.1.2 Roadster 

Je druh automobilu s otevřenou dvoumístnou karosérií a natahovací látkovou střechou. 

Tato vozidla bývala vybavena přídavnými sedadly v zádi v zavazadlovém prostoru. Tato 

sedadla nebývala vybavena žádnou střechou. [19] 

 

 

 

 

 

                              obr. 3-2 Roadster 
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3.1.3 Faeton 

Jednalo se o otevřené vozidlo s jednou nebo více řadami sedadel a jednoduchou textilní 

skládací střechou. [19] 

 

 

 

 

 

                               obr. 3-3 Faeton 

3.1.4 Landaulet 

Uzavřená karoserie se stahovací textilní střechou nad zadními sedadly. [19] 

 

 

 

 

 

 

                               obr. 3-4 Landaulet 

3.1.5 Limuzína 

Jedná se o klasický uzavřený automobil. Typickým rysem limuzíny je oddělený prostor pro 

řidiče a cestující mezistěnou. [19] 

 

 

 

 

 

                                obr. 3-5 Limuzína 
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3.1.6 Polokabriolet 

Tento druh karoserie měl pevné boční díly včetně okenních rámů a stahovací střechu. [19] 

 

 

 

 

                           obr. 3-6 Polokabriolet 

3.1.7 Pullman 

Karoserie minimálně čtyřdveřová vybavena šesti až osmi místy k sezení. Provedení Pull-

man-Cabriolet mělo část střechy stahovací. [19] 

 

 

 

 

                              

                              obr. 3-7 Pullman 

 

 

 

 

 

3.2 Druhá polovina dvacátého století 

Po druhé světové válce se karoserie změnili především konstrukčně. Automobilky 

postupně přecházeli na celokovovou konstrukci samonosné karoserie. Některé historické 

automobily, ale i současné, mají karoserii vyrobenou z plastů, laminátu nebo karbonových 

vláken. 
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3.2.1 Tudor 

Jde o dvoudvéřovou uzavřenou karosérii většinou se dvěma řadami sedadel a stupňovitou 

zádí. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                obr. 3-8 Tudor 

3.2.2 Sedan 

Karoserie sedan je většinou používána u vozů vyšších tříd. Sedan se nazývá čtyřdveřová 

karosérie, obvykle se dvěma řadami sedadel a stupňovitou zádí. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 obr. 3-9 Sedan 
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3.2.3 Hatchback 

Dvou nebo čtyřdveřová karosérie se šikmou otevíratelnou zádí, obvykle se dvěma řadami 

sedadel. Často bývá vůz označován jako tří nebo pětidvéřový a zadní otevíratelná stěna 

bývá označována jako třetí/páté dveře nebo dveře liché. Tento druh karosérie je velmi 

rozšířen a používá se nejčastěji u vozů nižších tříd. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            obr. 3-10 Hatchback 

3.2.4 Kombi 

Karosérie se zvětšeným prostorem pro zavazadla. Tří nebo pětidvéřová karosérie bývá 

vybavena dvěma až třemi řadami sedadel. Zadní jsou často vyjímatelná a sklopná. [20] 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                              obr. 3-11 Kombi 
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3.2.5 Liftback 

Čtyřdveřová karosérie se šikmou výklopnou zadní stěnou, obvykle se dvěma řadami 

sedadel. V porovnání s hatchbackem bývá záď delší a plynulejší. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              obr. 3-12 Liftback 

3.2.6 MPV (Multi Purpose Vehicle) 

Obvykle se jedná o čtyřdveřovou karosérii se zvětšeným a variabilnějším vnitřním 

prostorem. Od karosérie kombi se odlišuje především zvýšenou střechou. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                obr. 3-13 MPV 
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3.2.7 Kupé 

Dvoudvéřová sportovní karosérie, s menším místem v interiéru. Může mít jednu nebo dvě 

řady sedadel, ale také uspořádání 2+2. Kupé může mít splývavou nebo stupňovitou záď. 

[20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                obr. 3-14 Kupé 

3.2.8 Kupé-kabriolet 

Dvoudvéřová karosérie vybavená pevnou skládací střechou. Tato varianta spojuje 

vlastnosti kabrioletu a uzavřeného kupé. Může být vybaven jednou nebo dvěma řadami 

sedadel, často bývá v uspořádaná 2+2. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        obr. 3-15 Kupé-kabriolet 
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3.2.9 Roadster 

Jedná se o původně dvoumístnou otevřenou karosérii s jednoduchou skládací střechou a 

bez bočních oken. Obvykle bývá dvoudvéřové, ovšem jsou i modely bez dveří. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              obr. 3-16 Roadster 

3.2.10 Pick-Up 

Jde o automobil s uzavřenou kabinou a otevřeným nákladním prostorem. Kabina může být 

vybavena jednou nebo dvěma řadami sedadel. Nákladní prostor bývá zakryt plachtou. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              obr. 3-17 Pick-up 
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3.2.11 Furgon 

Vozidlo s uzavřenou kabinou a uzavřeným, od kabiny odděleným, prostorem pro náklad. 

Kabina bývá vybavena jednou nebo dvěma řadami sedadel. Prostor pro náklad je přístupný 

zadními a někdy bočními dveřmi, které mohou být posuvné. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             obr. 3-18 Furgon 

  

3.2.12 Mikrobus  

Jde o vozidlo pro převoz více osob a bývá vybaveno třemi nebo více řadami sedadel. 

Pokud se řadí ještě mezi osobní automobily musí mít maximálně devět míst k sezení. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

                           obr. 3-19 Mikrobus 
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3.2.13 Terénní vůz 

Jedná se o vozidlo určené do terénu, proto má zvýšenou světlou výšku a často pohon všech 

čtyř kol. Automobil bývá vybaven pro přejíždění brodů a prudkých stoupání i klesání. 

Karoserie může být otevřená i uzavřená. Z počátku byly terénní vozy pro použití v armádě, 

později se dostaly i do civilního sektoru osobních automobilů. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            obr. 3-20 Terénní vůz 

3.2.14 Sport Utility Vehicle  

Automobil určený do lehkého terénu, ale především na silnici. Často bývá odvozeninou od 

karosérie kombi, která je upravena prostřednictvím zvětšení světlé výšky a zavedením 

pohonu všech kol. V dnešní je tato kategorie velmi populární.  

 

 

 

 

 

 

 

                                obr. 3-21 SUV 
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3.2.15 Crossover 

Jde o druh karosérie, ve kterém se sdružují výhody několika druhů karosérií do jedné. Jde 

například o to zkombinovat jízdní dovednosti SUV a variabilitu karoserie MPV. Obvykle 

jsou určeny k provozu na pozemních komunikacích nebo v lehčím terénu. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             obr. 3-22 Crossover 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 TŘÍKOLKA KAIPAN 

V praktické části se zaměřuji na postupy použité při navrhování tříkolky Kaipan. 

V průběhu vývoje jsem využil několik klasických designerských postupů. Od rešerše a 

určení cílové skupiny přes určení zdrojů inspirace až po kresebné návrhy a model z hmoty 

clay.  

4.1 Kaipan 

Společnost Kaipan byla založena v roce 1991 jako ryze česká společnost s cílem rozšíření 

českého trhu s automobily o sportovní roadster. Jako vzor posloužil Lotus seven a z něj 

vycházející repliky Caterham. Ačkoliv záměr směřoval původně k dovozu replik Lotusu 

Seven ze zahraničí postupně byl tento záměr přehodnocen a změněn ve vývoj a výrobu 

vlastních variant původních vzorů. První prototyp byl představen na podzim roku 1992, ale 

dalších pět let trval vývoj a jízdní zkoušky. Tedy až v roce 1997 byl vývoj dokončen a vo-

zidlo Kaipan 47 bylo schváleno pro sériovou výrobu a provoz po pozemních komunika-

cích. Mezi lety 2001 a 2002 byl vyvíjen a testován nový typ osazený motorem Audi 1.8 

Turbo 20v. Tento vůz nahradil původní model 47 a byl označen Kaipan 57. V roce 2003 

přišlo stěhování do nových prostor staré továrny ve Smržovce. Roku 2006 byl schválen pro 

provoz po pozemních komunikacích nový model Kaipan 14. Ten byl po více jak dvoule-

tém vývoji představen veřejnosti 9.8.2006. O dva roky později byla představena verze 

Kaipan 15 s motorem ze Škody Fabia o zdvihovém objemu 1400 cm
3
 a výkonu 44 kW. 

Rok 2009 přinesl další rozšíření typu 15 o motor o zdvihovém objemu 1400 cm
3
 a výkonná 

74 kW. Téhož roku započala společnost Kaipan vývoj modelu s elektrickým pohonem.. Na 

tomto vozidle pracují jak zaměstnanci Kaipanu tak studenti a profesoři z Vysoké Školy 

Báňské v Ostravě. Toto vozidlo byl v roce 2010 zprovozněno a podstoupilo jízdní zkouš-

ky. Současně s vývojem čistě elektrického pohonu byl vyvinut i pohon hybridní. Hybrid 

byl vybaven doplňkovým benzinovým motorem. Rok 2011 znamenal další vylepšení a 

nový model označený Kaipan 16, vybavený moderní pohonnou jednotkou VW 1.2TSI 77 

kW. 

4.1.1 Zadání projektu 

K zadání projektu došlo při návštěvě továrny ve Smržovce. Během exkurze jsme měl mož-

nost seznámit se s výrobními postupy a používanými technologiemi. Společnost Kaipan 

vyrábí svařované prostorové rámy, které následně osazuje laminátovou karosérií vlastní 
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výroby. Pohonnou jednotku a ostatní agregáty používá ze sériové produkce koncernu 

Volkswagen. Zadání projektu znělo navrhnout tříkolové sportovní vozidlo a jedinou pod-

mínkou bylo umístění kol. Dvě vpředu a jedno v zadní části vozidla. Tím byla jasně defi-

novaná koncepce, které jsem se následně při navrhování držel.  

4.2 Rešerše 

Rešerše tříkolek dostupných na trhu je provedena v teoretické části o historii třístopých 

vozidel. V dnešní době se vývojem sportovních tříkolek zabývá minimum společností na-

příklad Campagna, ovšem vozidla této společnosti nepůsobí esteticky dobře. Jsou zvláštně 

fluidně, neharmonicky tvarovaná. Postrádají designovou čistotu a jasnou myšlenku, což je 

u společností zabývajících se malosériovou výrobou v tomto odvětví typické. Pokud se 

tématu ujal například Volkswagen, dokázal vytvořit tvarově povedené a velmi přitažlivé 

vozidlo nazvané GX3, avšak jednalo se jen o koncept. Do sériové výroby tříkolek se žádný 

z velkých koncernů nehrne. Snad v budoucnu využijí jednodušší konstrukce a lehkosti u 

elektromobilů.  

4.3 Cílová skupina 

Po zadání projektu a před samotným navrhováním designu sportovní tříkolky bylo nutné 

určit cílovou skupinu. Tímto určitým způsobem jsem si vymezil cíle a směřování návrhu. 

Za pomoci určení cílové skupiny a zjištění pracovní náplně, zájmů, koníčků, vzdělání a 

příjmů členů této skupiny, nám vyvstanou určité body, které se implementací do návrhu 

stanou specifickými prvky designu. Svou cílovou skupinu jsem začal vymýšlet na základě 

mé obliby vesmíru, letadel a fascinace vším co létá. Z toho vyplývá, že můj návrh jsem 

zaměřil směrem k letectví. Proto jsem se rozhodnul navrhnout sportovní vozidlo pro pilota. 

Jde o muže, pilota helikoptéry starého 34 let. Bydlí v rodinném domku na předměstí a do 

práce na letiště dojíždí 30 minut. V mládí miloval činosti při kterých se mu vyplavoval 

adrenalin do krve, především vyjížďky na motocyklu. Ne jen na pozemních komunikacích, 

ale i na okruhu. Ovšem v současné době je ženatý a se svou ženou má syna a dceru. Ze 

zodpovědnosti vůči své rodině přestal jezdit na motocyklu a jezdí rodinným vozem kombi. 

K jeho zálibám patří sport, cestování, rodina, technika a létání. Můj návrh by mu měl při-

nést, během cesty na letiště a zpět domů, potěšení a radost z jízdy, které zažíval v mládí na 

motocyklu, ovšem s vyšší dávkou bezpečí a stylu. Zároveň jsem c htěl vytvořit vozidlo, 

které by mohl využít i o víkendu k vyjížďkám na okruh. 
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                                         obr. 4-1 bojový pilot 

4.4 Inspirace 

Zdrojů Inspirace je kolem nás nespočet. V tomto projektu jsem využil jako inspirační zdro-

je především přírodu a techniku. V přírodní říši jsem se snažil najít rostlinu nebo živočicha, 

který by byl typický určitým způsobem prolínání. Šlo mi především o prolínání ploch a 

objemů. Po několika týdnech, kdy jsem zkoumal knihy o přírodě a sledoval přírodu na 

vlastní oči, jsem na to konečně přišel. Mezi rostlinami jsem si vybral kukuřici. Její listy 

zakrývající plod a jejich způsob překládání. To na mě zapůsobilo a způsob překládání listů 

kukuřice se pro mě stal směrodatným prvkem při navrhování. Dalším zdrojem z přírody 

pro mě byl štír. Především pro jeho agresivitu, kterou jsem chtěl akurátním způsobem do 

návrhu vnést. Na návrhu je pak znát inspirování stavbou jeho těla, které se z přední široké 

části s klepety přirozeně zužuje směrem vzad k prodlouženém zadečku s jedovým ostnem. 

V technice jsem se inspiroval především proto, že jsem navrhoval automobil pro pilota 

helikoptéry. A tak logicky mou inspirací v technice byla helikoptéra. Snažil jsem se zkom-

binovat stavbu těla štíra a helikoptéry.  

   

                                             obr. 4-2 Zdroje inspirace 
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4.5 Kresebné návrhy 

Po určení cílové skupiny a zdrojů inspirace přišla fáze skicování. Skicování je základní a 

velmi ceněnou dovedností designéra. Ačkoli v poslední době došlo k obrovskému rozvoji 

digitálních technologií, je volná kresba tužkou či propiskou stále tím nejpodstatnějším. 

Pomocí skici vyjadřuje designér své myšlenkové pochody, první nápady a komunikuje 

s dalšími lidmi zainteresovanými do návrhu vozidla. Jde o nejrychlejší způsob vyjádření, 

který je využíván daleko před prací na počítači. 

4.5.1 Druh karosérie 

 Z počátku bylo nutné určit druh karosérie. Nabízely se dvě varianty. První varianta je tvo-

řena trupem, ve kterém se nachází motor a kabina. Kola jsou mimo karoserii a jsou vyba-

vena blatníky. V tomto případě bývají světla buď připevněna ke karosérii, nebo jsou sou-

částí blatníků. Toto řešení je velmi blízké prvním formulím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další variantou je karosérie zakrývající veškeré konstrukční prvky automobilu. Tento 

kompaktní druh karosérie působí robustněji a má blíže k tvarování klasických automobilů.  

 

 

 

 

                      

obr. 4-4 Kompaktní karosérie 

obr. 4-3 Otevřená karosérie 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 60 

 

4.5.2 Výběr řešení 

Po konzultaci s vedoucím práce jsem zvolil variantu kompaktní karosérie, která lépe vyho-

vuje mým požadavkům. Působí dospělejším dojmem, více jako automobil, a dává více 

prostoru pro vyjádření požadovaných emocí.  

4.5.3 Kresebné návrhy siluety vozu 

Boční pohled považuji, z hlediska návrhu celého vozu, za nejdůležitější. Silueta je to první 

co lidské oko většinou zaznamená na voze. Jde především o řešení hmot a proporcí, které 

určují vlastnosti vozu. Z hlediska proporcí se jedná především o poměr mezi celkovou dél-

kou vozu, velikostí rozvoru, výškou vozu a poměr předního a zadního převisu. Všechny 

tyto rozměry jsou spolu provázány, pokud nejsou navrženy v rovnováze, automobil působí 

zdeformovaně neharmonicky. Snažil jsem se navrhnout odlišné proporce tříkolky, než kte-

ré jsou dnes běžné.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  

                 obr. 4-5 První studie boku vozu 

Na prvních kresbách je vidět více tvarových směrů. V této počáteční fázi hledání jde o na-

prosto přirozenou a žádoucí věc. Už na těchto skicách lze nalézt zárodek budoucího řešení. 

V druhé sérii skic jsem se snažil naznačit tvarové směřování budoucího vozidla. Automo-

bil by měl vzbuzovat pocit příbuznosti k letectví. Inspiraci letectvím jsem vyjádřil tvarová-

ním zadní části, která má představovat svislou ocasní plochu letadla. Do tohoto tvaru jsem 

zakomponoval koncovou svítilnu. 
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obr. 4-6 Druhá série kreseb inspirovaná letectvím 

V této fázi jsem se hodně posunul směrem k výslednému návrhu. Už je tu celkem patrný 

směr mého uvažování. V dalších návrzích šlo především o určité dotažení tvarů a jejich 

propojení v jeden celek inspirovaný prolínáním listů na plodu kukuřice. 

 

obr. 4-7 Výsledný návrh bočního profilu 
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4.5.4 Kresebné návrhy přední části vozu 

Přední část automobilu v lidech evokuje podobnost s obličejem. Světla jsou spojována 

s očima, přední maska s ústy. A tak, jako lidé vyjadřují pomocí mimických svalů v obličeji 

různé nálady a pocity, přední část automobilu vyjadřuje o jaký druh automobilu se jedná a 

dává mu výraz. Ke každé kategorii automobilů se hodí jiné tvarování. Městské automobily 

často působí mile a přátelsky, manažerské sedany klidně a elegantně a sportovní vozy vy-

jadřují odhodlání a přiměřenou agresivitu. Ve svém návrhu jsem se snažil zachytit právě 

tyto hodnoty sportovního automobilu, aby na první pohled bylo zřejmé, o jaký druh vozi-

dla se jedná. Dalším cílem byla originalita a jasná rozpoznatelnost na silnici.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přední části jsem se snažil vtisknout přísný, lehce agresivní a jasně identifikovatelný výraz, 

ovšem bez zbytečných příkras. Hledal jsem průsečík čisté funkce a estetické kvality. 

obr. 4-8 První kresebné návrhy přední části 
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obr. 4-9 Druhá série kresebných návrhů přední části 

 

Na variantách v druhé sérii skic se návrhy liší především svým výrazem, který je tvořen jak 

zešikmením světlometů, tak různými velikostmi a tvary masky. Hlavní myšlenkou vybrané 

skici je souvislý pás světlometů, tvořící jedinečný rys automobilu dále rozvíjený v následu-

jících kresbách. K tomuto řešení jsem se přiklonil vzhledem k jeho absolutnímu nevyuží-

vání u dnešních sériových vozů. Počítám v nich s použitím technologie LED trubic. Jejich 

prostorová nenáročnost, dlouhá životnost a nízká spotřeba energie z nich dělají ideální 

zdroj světla. Ze stylistického hlediska je lze různě natvarovat a tak docílit jedinečného de-

tailu jasně přiřaditelného k určitému automobilu a vytvořit tak jakýsi podpis. Tento podpis 

se pak může prolínat všemi modelovými řadami výrobce a tvořit část jeho designové jazy-

ka.  
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obr. 4-10 Třetí série skic přední části vozu 

 

Z třetí série skic je už jasně vidět směr jakým jsem se vydal. Vnímání šířky vozidla je ještě 

podpořeno horizontálním dělením přední části. Maska automobilu zabírá podstatnou část 

šířky a vytváří tak určitý dojem otevřené tlamy šelmy. 

 

4.5.5 Návrh otevírání dveří 

Vzhledem k tvarování vozidla, jisté exkluzivitě a směřování vozidla jsem zvolil otevírání 

dveří vzhůru v ose předního kola.  
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obr. 4-11 Otevírání dveří 

 

4.6 Modelování  

Po skicování přichází na řadu modelování. K modelování jsem použil speciální hmotu 

clay, která je za tepla tvarovatelná. Za studena se odebírá pomocí škrabek, špachtlí a cidlin. 

Modelování se používá pro ověření návrhů vytvořených kreslením. Často se stává, že až na 

prostorovém modelu se projeví některé vztahy mezi plochami a objemy, které nejsou na 

první pohled ze skici rozpoznatelné. Poté se designer vrací zpět ke kresbě a svůj návrh 

upravuje, aby vyhovoval poznatkům z modelu. Nové myšlenky se opět pro kontrolu za-

komponují do modelu. Pro mou kontrolu jsem použil model v měřítku 1:10. Základní kost-

ru jsem sestavil z polystyrenu, na který jsem následně nanášel po vrstvách zahřátý clay. 

Model vznikl ne jen ke kontrole proporčních vztahů ale i k určení umístění kokpitu.   

 

  

 

 

obr. 4-12 Počátek modelování obr. 4-13 Zadní pohled 
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1
 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4-16 Půdorysný pohled 

                                                 

 

 Clay - hmota podobná hlíně používaná k výrobě modelů karoserií 

obr. 4-14 Silueta  obr. 4-15 Přední část  
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Z bočního pohledu na model je vidět prorůstání objemů do sebe. Tato skutečnost bude nej-

patrnější na finálních vizualizacích. V automobilkách se modely z „claye“ staví v životních 

velikostech. Protože jedině na modelu v měřítku 1:1 je možné přesně posoudit tvarování 

karosérie a proporční vztahy.  

4.7 Vizualizace 

 

obr. 4-17 Vizualizace bočního pohledu s rozměry 

 

obr. 4-18 Vizualizace zadní části 
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obr. 4-19 Vizualizace přední části s rozměry  

Na vizualizaci bočního pohledu je ukázáno prolnutí základních hmot návrhu. Přední, svět-

lejší část je tvořena kabinou pro posádku, vzhůru výklopnými dvěřmi a maskou. Poháněna 

jsou zadní kola a tak má tříkolka nad zadním kolem trochu více hmoty. Pro přenos sil na 

vozovku je potřeba dostatečná adheze a tak je potřeba aby bylo zadní kolo přitlačováno 

k silnici. Poháněno není zadní kolo, ale zadní kola. Zadní kola mají tak malý rozchod že 

jsou zákony považována za jedno. K tomuto řešení jsem se přiklonil především 

z estetických důvodů, aby na každé straně byl vidět disk kola a nebyl schovaný za vidlici, 

která se u tohoto řešení nachází uprostřed mezi koly a tak nepůsobí rušivě.  
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabýval návrhem designu exteriéru sportovního třístopého 

vozidla pro společnost Kaipan.  

V teoretické části jsem se zabýval historií a současností nejprve klasických sportovních 

automobilů a poté třístopých vozidel. Dále jsem popsal vývoj druhů automobilových karo-

sérií v průběhu dvacátého století.  

Praktická část pak byla zaměřena na představení použitých postupů práce při navrhování 

tříkolky. Vzhledem k povaze designérské práce předpokládám, že za další měsíc, který 

zbývá do obhajob, ještě návrh dozná několika tvarových změn. Tyto změny však nezasáh-

nou základní hodnoty návrhu. nýbrž s největší pravděpodobností, zasáhnou detaily přede-

vším v přední části.  

Díky práci na tomto projektu jsem prohloubil své znalosti v oblasti třístopých dopavních 

prostředků. Dostal jsem se k designerským postupům, které jsem dříve ve svých projektech 

využíval minimálně nebo vůbec. Například modelování pomocí hmoty clay jsem dříve 

nevyužíval a v tomto projektu to byla jedna z nejdůležitějších fází, bez které bych se při 

posuzování tvarů, proporcí a návaznosti ploch neobešel. V následujících měsících budu 

dále pokračovat na tomto projektu, a to na úpravách designu případné produkční verze.  
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VW  Volkswagen 

DVC 

ATC 

CAD  

MPV 

SUV 

 

 Dynamic Vehicle Control 

Active Tilt Control 

Computer Aided Design 

Multi Purpose Vehicle 

Sport Utility Vehicle 
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