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ZČU VYSTAVUJE V TECHMANII PRVNÍ ČESKÝ ELEKTROMOTOCYKL 

Plzeň, 28. 4. 2015 – Západočeská univerzita v Plzni dnes otevřela v Techmania Science Center 
výstavu nazvanou „Blue Elyctra: od myšlenky k realizaci“, která přiblíží vývoj prvního českého 
elektromotocyklu. Výstava vznikla v rámci projektu Popularizace vědy a badatelsky orientované 

výuky a na její přípravě spolupracovali pracovníci a studenti strojní, elektrotechnické, ekonomické 
a umělecké fakulty. 

Elektromotocykl „Blue Elyctra“ vyvinul tým studentů a odborníků z  Fakulty strojní ZČU a Fakulty 
designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v roce 2013, kdy ho také poprvé představil veřejnosti na 
Dnech vědy a techniky. S nápadem vytvoření jedinečného motocyklu ve stylu chopper, který by 
poháněl elektromotor napájený z baterií, přišel odborník na elektromobilitu Josef Formánek 
z katedry konstruování strojů. Vytvořil proto studentský tým, představující jedinečné spojení techniků  
a designérů. Vzhledem k náročnosti celého projektu byl do týmu přibrán také odborník na 
specializovanou stavbu motocyklů z praxe. Tak mohl vzniknout prototyp prvního českého 
elektromotocyklu s netradičním designem. 

Výstava s názvem „Blue Elyctra: od myšlenky k realizaci“ provede postupně návštěvníky pomocí 
rozšířené reality, designérských návrhů či 3D modelů výrobou této motorky.  
Krok za krokem mapuje jednotlivé etapy životního cyklu produktu a ukazuje, jak komplexní a dlouhá 
je cesta od nápadu k vlastní realizaci.  

„Západočeská univerzita se dlouhodobě a systematicky věnuje popularizaci přírodovědných  

a technických oborů. Spojení s Techmanií se v tomto směru ukázalo jako velmi šťastné: díky výstavám, 

jako je tato, zde můžeme představit nejen naši vědu a výzkum v obecné rovině, ale především 

výsledky práce konkrétních odborníků,“ uvedl při zahájení výstavy rektor ZČU Miroslav Holeček. 

Expozice navazuje na předchozí výstavu Západočeské univerzity v Techmanii „Věda a technika 
odhaluje minulost aneb Příběh za lebkou“ a potrvá do konce srpna. 


