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STUDENTI A ODBORNÍCI ZE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY VYVINULI  
SILNIČNÍ ELEKTROMOTOCYKL 

 

Plzeň, 18. 8. 2015 – Energeticky úsporný silniční motocykl s elektrickým pohonem navrhl  
a sestavil tým studentů a odborníků z katedry konstruování strojů Fakulty strojní 
Západočeské univerzity v Plzni. Jejich cílem bylo vytvořit elektricky poháněný motocykl, 
cenově srovnatelný s klasickým silničním motocyklem se spalovacím motorem. Veřejnosti 
bude představen 11. a 12. září na Dnech vědy a techniky v Plzni.  
 
 „Vzhledem ke složitosti získávání finančních prostředků na stavbu prototypů v univerzitním 

prostředí to byla velká výzva,“ hodnotí myšlenku vzniku úsporného silničního 

elektromotocyklu  vedoucího vývojového týmu Josef Formánek. „Zachovali jsme design 

spadající do kategorie silničních strojů a věříme, že osloví všechny motorkáře tělem i duší,  

kteří rádi využívají tento druh dopravního prostředku k výletům, projížďkám přírodou, ale i ke 

klasickým každodenním cestám po městě i mimo něj. Použili jsme tzv. stavebnicovou 

koncepci, to znamená, že stroj lze sestavit podle potřeb budoucího majitele,“ uvádí 

Formánek. Předpokládané rozměry odpovídají rozměrům dané kategorie jednostopých 

vozidel, určených pro provoz na veřejných komunikacích a přepravu jedné nebo dvou osob.  

 

Elektromotocykl pohání střídavý trakční elektrický motor s permanentními magnety  

o špičkovém výkonu 11 kW. Zdrojem pohonné energie jsou akumulátorové bloky. „Podařilo 

se nám vytvořit elektromotocykl s přibližnou cenovkou benzinové verze, k němuž jsme přidali 

několik speciálních úprav. Pro úsporu elektrické energie je určena například možnost volby 

jízdního režimu, nastavení intenzity rekuperace energie přímo řidičem, elektronický systém 

ABS při rekuperačním brzdění či vytvoření dvou verzí pohonů – stálého převodu nebo přímo 

řazené pětistupňové převodovky,“ doplnil Formánek. Elektromotocykl je využitelný jak na 

silnici v městském nebo mimoměstském provozu, tak na závodním okruhu či v autoškole. 

Jeho jízdní a výkonové parametry jsou koncipovány pro klidnou i svižnou jízdu.       

 

Stylový vzhled elektromotocyklu podtrhují červeno-černé sportovní barvy. Veřejnost ho 

bude moc obdivovat ve dnech 11. a 12. září na plzeňském náměstí Republiky, kde bude 

vystaven v rámci Dnů vědy a techniky 2015. 

 

 

 


