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Seznam použitých značek a symbolů 

D vnější průměr mm 

E modul pružnosti MPa 

F síla N 

L délka mm 

Mo ohybový moment Nmm 

P tlak MPa 

Pd dovolený tlak MPa 

Re mez kluzu MPa 

Rm mez pevnosti MPa 

S obsah plochy mm2 

Wo modul odporu průřezu v ohybu mm3 

a, b, h délková rozměry mm 

d vnitřní průměr mm 

g gravitační zrychlení ms-2 

ks statická bezpečnost - 

m hmotnost kg 

µ poissonovo číslo - 

π Ludolfovo číslo - 

ρ hustota kg/m3 

σo napětí v ohybu MPa 

σDov dovolené napětí v ohybu MPa 

τDov dovolené namáhání ve smyku MPa 

τps mez pevnosti ve smyku MPa 
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Úvod 

Ve své diplomové práci se budu věnovat návrhu invalidního vozíku, který je 

určen pro použití na palubě letadla. Hlavní náplní tématu je zpracovat rešerši stávajícího 

stavu a konvenčně používaných řešení. Navrhnout variantní řešení a provést konstrukční 

návrh vybrané varianty. V samém konci své práce se budu věnovat výpočtům, které 

ověří správnost návrhu. Jelikož jsem byla studentkou průmyslového designu, zaměřím 

se na tuto problematiku jak z konstrukčního hlediska, tak z pohledu designu, protože i 

tento aspekt je důležitý pro spokojenost cílového uživatele. Téma diplomové práce jsem 

si nevybrala z důvodu, že bych měla blízko k handicapovaným, spíše mě k výběru vedl 

zájem o praktičtěji zaměřenou práci. 

Letecká doprava je důležitou součástí lidského života, zatímco v minulosti trvala 

cesta do vzdálenějších destinací i několik dnů, dnes jsme na místě za pár hodin. 

S rostoucí životní úrovní populace se zvyšují také požadavky a nároky na služby 

poskytované leteckými společnostmi, tyto služby by měly sloužit všem občanům, proto 

by osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu, měly mít 

možnost využívat letecké dopravy způsobem srovnatelným s ostatními občany. V roce 

2007 ukončila EU provoz leteckých společností a cestovních kanceláří, které odmítali 

objednávky nebo nástup cestujících s omezenou pohyblivostí. Letecké společnosti a 

letiště musí zajistit cestujícím se zdravotním postižením stejný přístup k letecké dopravě 

jako všem ostatním cestujícím, a to bez cenové přirážky. Pokud handicapovaný cestuje 

do vzdálenějších destinací, je pro něj na palubě letadla připravena skládací pojízdná 

židle, která jej přiblíží k toaletě (u nás tuto službu nabízí pouze ČSA). 

Tělesné postižení je vadou pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, svalů, 

šlach a cévního zásobení, tedy i poškození nebo porucha nervového ústrojí, projevuje-li 

se porušenou hybností. Řadí se sem i všechny odchylky od normálního tvaru těla a 

končetin. Postižení mohou být vrozená nebo získaná. Vrozené vady vznikají poruchou 

vývoje plodu v těhotenství, příčinou získaných vad mohou být úrazy, hormonální 

poruchy, zánětlivá a degenerativní onemocnění mozku a míchy, zánětlivá onemocnění 

pohybového a nosného aparátu aj. 
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1 Invalidní vozíky 

V této kapitole provedu rešerši stávajícího stavu, ačkoli je má práce zaměřena na 

palubní invalidní vozíky, budu se v rešerši věnovat i vozíkům klasickým. A to především 

z toho důvodu, že trh s palubními vozíky není příliš obsáhlý a inspiraci pro svou práci 

mohu najít mezi běžnými kolečkovými křesly. 

Invalidní vozík je určen k dopravě sedících osob s porušeným pohybovým 

aparátem, zvláště pak dolními končetinami. Je to pomůcka, která těžce tělesně 

postiženému člověku umožňuje být stále mobilní, a tak kvalita jeho života zůstává 

alespoň zčásti zachována. 

1.1 Historie 

Počátky existence invalidního vozíku, se datují od roku 1300 před n.l., kde se na 

území dnešní Číny dochovaly záznamy, dokumentující účelové spojení židle a kola. 

Do 5. stol. před n.l. byla ergonomická podoba základního tvaru invalidního 

vozíku blízká té dnešní, bohužel ale se zánikem antického světa zanikl i koncept židle 

opatřené dvojicí velikých kol. 

V raném středověku se kolečkové židle nevyskytovaly, bylo to proto, že se 

nevyskytovaly ani židle bez koleček. 

V 16. století se na invalidním křesle Filipa II. objevily prvky, které s drobnými 

vylepšeními používáme dodnes.  

V první polovině 19. století byla vynalezena hmatná obruč. 
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V roce 1932 v Los Angeles vymysleli strojní inženýři Jennings a Everest lehkou 

trubkovou konstrukci, která se dala pohodlně složit i přenášet. Přesunuli osu velkého 

kola vůči těžišti dozadu a nabídli možnost výškového nastavení [obr 1.1]. 

 

  

obr. 1.1 Křeslo Everest a Jennings 
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1.2 Rozdělení invalidních vozíků 

Invalidní vozíky můžeme rozdělit do dvou skupin, podle toho jakým způsobem jsou 

uváděny do pohybu a tyto skupiny lze dále dělit. Podrobnější rozdělení je zobrazeno níže 

[obr. 2.2]. Z tohoto obrázku rozdělení budu dále vycházet ve zbytku rešerše. 

 

  

Obr. 1.2 Rozdělení vozíků 

Mechanické 
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Odlehčené 
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Interiérové 
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A. Mechanické invalidní vozíky 

Tyto vozíky uvádí do pohybu buď samotný uživatele, nebo jsou tlačeny druhou 

osobou. Vozík je většinou tvořen jednoduchou trubkovou konstrukcí, na této konstrukci 

jsou pak uchyceny všechny potřebné komponenty, tedy kola, sedák, opěradlo, podnožky 

či područky a další příslušenství. Konstrukce vozíku bývá řešena tak, aby se dal snadno 

složit a při převozu či skladování zabral co nejméně místa. Zadní kola jsou v porovnání 

s předními větší a jsou uchycena na rámu. Přední kolečka jsou umístěna ve vidlicích, 

které jsou otočné kolem své osy o 360°, to zajišťuje snadnou ovladatelnost a 

manévrování. 

Standardní mechanické vozíky 

Standardní vozíky jsou určeny lidem, kteří na nich netráví celý den, ale využívají 

je pouze ke svému přesunutí. Mají jednodušší konstrukci, a nejsou příliš komfortní. 

Křeslo pohání uživatel pomocí obručí, umístěných na zadních kolech Jsou poměrně 

levné, ale mají vyšší hmotnost. Ukázka takového vozíku je na obrázku níže [obr. 1.3] 

 

Obr. 1.3 Standardní invalidní vozík 
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Odlehčené mechanické vozíky 

Díky hliníkové či duralové konstrukci jsou lehčí. Výbavou jsou podobné 

standardním vozíkům. Nižší hmotnost je však příčinou vyšší ceny vozíku. Tyto vozíky 

jsou díky své menší hmotnosti vhodné pro aktivnější uživatele, kteří například cestují a 

s vozíkem potřebují často manipulovat. 

 

Speciální mechanické vozíky 

Vozíky mají různé nadstandardní parametry. 

● polohovací vozíky - Vozík má polohovací zádovou opěrku včetně opěrky 

hlavy, která se dá v případě potřeby zcela odstranit. Křeslo dále obsahuje speciální 

polohovací stupačky. Používá se např. po zlomenině nohy, nebo také pro lidi, kteří jsou 

téměř ležící a potřebují polohovat záda i nohy do jejich běžné polohy. 

● nadměrně široké vozíky - Běžná šíře vozíku je do 46 cm, tyto mají šíři např. 

51 nebo 56 cm. Jedná se pouze o šíři sedačky, je třeba připočítat kola a poháněcí obruče. 

● vozíky se speciálními doplňky - Jsou to komfortní vozíky nejen pro uživatele, 

ale i pro doprovod. Vozík může mít měkčený potah, dále může obsahovat nadstandardní 

doplňky (bezpečnostní pás, brzdy pro doprovod). 

  

Obr. 1.4 Odlehčený invalidní vozík 
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Transportní mechanické vozíky 

Tento typ vozíku je využíván především v nemocnicích a léčebnách na převoz 

pacientů mezi odděleními, na letištích k přemístění tělesně postižených do letadla, pokud 

nemohou použít vlastní vozík a u osob, které mají kombinované postižení tělesné a 

mentální. Zadní kola jsou menší než u běžných vozíků, proto pacient tento typ vozíku 

nemůže pohánět sám. Nedoporučují se do domácího prostřední ani v případě, že uživatel 

je zcela odkázán na ošetřování druhé osoby. 

 

Obr. 1.5 Speciální invalidní vozíky 

Zleva – polohovací; široký; se speciálními doplňky 

Obr. 1.6 Transportní invalidní vozík 
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Aktivní mechanické vozíky 

Vozíky určeny lidem, kteří vedou aktivní způsob života. Jejich uživatelé si určují 

celou řadu volitelných prvků tak, aby odpovídal přesně jejich zdravotnímu stavu i 

způsobu, jakým jej chtějí využívat. Vozíky mohou být skládací nebo s pevným rámem, 

s různě velkými předními kolečky apod. Vozíky jsou určeny lidem, kteří na vozíku tráví 

téměř celý den a sami se na něm pohybují a nepotřebují vedení vozíku doprovodem. 

 

B. Elektrické invalidní vozíky 

Jsou určeny pro pacienty s těžkým postižením, kteří jsou však schopni fyzicky i 

mentálně vozík ovládat. Pohyb elektrického vozíku zajišťuje elektronická jednotka. 

Elektrický vozík musí mít kompletní osvětlení, brzdy, akumulátory se systémem 

dobíjení. Každý model má kromě základního vybavení široký výběr příslušenství, které 

se přizpůsobuje individuálním potřebám uživatele. Nevýhodou je vysoká hmotnost, 

nelze je skládat a z toho vyplývají i problémy při přepravě. 

● Interiérové vozíky – Jsou menší, nedoporučují se do těžších terénů a výdrž 

baterie je kratší. 

● Exteriérové vozíky – Větších rozměrů a pro uživatele elektrických vozíků 

běžnější. 

Obr. 1.7 Aktivní invalidní vozík 



16 

 

C. Současný trh 

Zde uvedu na ukázku několik kolečkových křesel, které jsou vyráběny pro 

přepravu invalidních cestujících na palubě letadla. Současný trh těchto vozíků není příliš 

obsáhlý, většinou se jedná o jednoduché konstrukce. Rozměry palubních vozíků jsou 

značně omezeny prostorem na palubě letadla, proto tyto vozíky připomínají spíše 

skládací židle na kolečkách, než klasické invalidní vozík, které nám jsou známější. 

Kolečka vyráběných vozíků jsou menší a to z toho důvodu, aby se daly umístit pod 

sedák, toto sice znemožňuje uživateli samostatnost a vždy je potřeba asistence druhé 

osoby, ale pro potřebu přemístění o pár desítek metrů je toto řešení zcela dostačující. 

Innovint‘s On-Board Wheelchair 

 

Tento vozík je velmi odolný, obrovskou výhodou je nízká hmotnost. Díky lehké 

manipulaci se vejde do úzkých uliček. Snadno se skládá a rozkládá a splňuje požadavky 

leteckých společností. Konstrukce tohoto křesla je velmi jednoduchá. Vozík je sice 

funkční, ale pro cílového uživatele je také důležité, aby hezky vypadal. Vozík na mě 

působí nemoderně a příliš lacině, použité materiály si představuji spíše v sterilním 

nemocničním prostředí než v letadle, kde by se lidé měli cítit příjemně a bezpečně. 

Obr. 1.8 Palubní vozík Innovint‘s 
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Aero On-Board Aircraft Wheelchair 

 

Tento palubní vozík má nízkou hmotnost a splňuje ergonomické požadavky. 

Snadno se s ním manipuluje, je skladný a lehce složitelný i rozložitelný. Konstrukce 

vozíku je opět velmi jednoduchá. I když na palubě letadla není příliš překážek, které 

musí cestující s vozíkem překonat myslím si, že kolečka jsou velmi malá a i nízká 

překážka v podobě prahu či krytu kabelů může způsobit problém při přejíždění. Na 

rozdíl od prvního křesla, je toto vybaveno bezpečnostními popruhy a i design působí 

příjemněji avšak stále velmi stroze. 

 

Obr. 1.9 Ukázka palubního vozíku Aircraft 

Obr. 1.10 Vozík Aircraft ve složeném stavu 
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9000 SkyMaster™ Airline Transfer Chair 

 

Zadní kolečka vozíku jsou otočná o 360°, což umožňuje snadné manévrování. 

Vozík splňuje požadavky leteckých společností a má nízkou hmotnost. Součástí jsou i 

bezpečnostní pásy a brzdy na kolech. Na rozdíl od ostatních uvedených kolečkových 

křesel, která se skládají horizontálně, toto se skládá do vertikální polohy, což považuji 

za výhodnější způsob, protože křeslo lze uložit podél stěny. Obsluha se tudíž nemusí 

sklánět a pracně zasouvat křeslo pod sedadla. Z výše uvedených vozík se mi toto líbí 

nejvíce, jak konstrukčním provedením, tak i po stránce designové 

Na začátku této kapitoly jsem čtenáře seznámila s historií, která je pro návrh 

nového konceptu velice důležitá. Dále byla zpracovaná rešerše, kde jsem se zaměřila 

především na rozdělení a přehled současného trhu. V závěrečné části jsem se věnovala 

palubním invalidním vozíkům, které se v dnešní době na palubě letadel běžně 

využívají, zhodnotila jsem jejich provedení a z těchto podnětů budu vycházet při svém 

návrhu. 

Obr. 1.11 Palubní vozík SkyMaster 
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2 Požadavky na konstrukci vozíku 

Podle zákonů České Republiky je povinen každý výrobce nebo distributor řídit 

se pokyny a nařízeními, které vyplývají z platných norem, týkajících se daného výrobku. 

Problematika invalidních vozíků je zahrnuta především v těchto normách: 

● ČSN EN ISO 9999- Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením- 

klasifikace a terminologie  

● ČSN EN 12183- Ručně poháněné vozíky - požadavky a metody zkoušení  

● ČSN EN 12184- Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíjecí 

zařízení- požadavky a metody zkoušení 

2.1 Ergonomie 

Základem slova ergonomie je řecké slovo ERGO neboli práce. Ergonomie je 

interdisciplinární vědní oborem, zabývající se především výkonností pracujícího 

člověka a přizpůsobováním pracovních podmínek a prostředků jeho potřebám. Řeší 

zdravotní nezávadnost pracovních pohybů a poloh, které provádíme, posuzuje velikost 

a tvar pracovních nástrojů, přístrojů, vybavení. Jak již název napovídá, bude tato část 

zaměřena na ergonomii sedu a správného provedení kolečkového křesla. 

 

Obr. 2.1 Ergonomie správného sedu 
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Níže v krátkosti uvedu body, které jsou důležité pro správnost a především 

zdravotní nezávadnost sedu. 

Opěrák 

Opěrák by měl kopírovat tvar naší páteře. Vodorovný řez opěrákem by měl být 

konvexní a ne rovný. 

Sedák 

Sedák musí bránit klouzání zadnice dopředu, hloubka se měří od zadní části 

pánve k zadní straně kolena. Šířka sedáku vozíku je posuzována vzhledem k nejširšímu 

místu uživatele. Je důležité, aby byly kolena v úhlu 90 °, když jsou chodidla na zemi. 

Sedět vzadu 

Důležité je mít zadek úplně vzadu Pokud sedíme poposunutí i o pár centimetrů 

více vpředu, bederní opěra je k ničemu. 

Správná výška 

Měli bychom sedět co nejvýše, ale tak, aby při všech nakloněních byly paty na 

zemi, popř. na podložce. Další výhoda větší výšky sedu je menší stlačení vnitřností.  

Područky a podnožky 

Područky by měly nadlehčovat ruce, aby nevisely celou vahou na páteři. Opěrky 

nohy pod úhlem 60, 70 nebo 90 stupňů. 

 

 

Obr. 2.2 Doporučené rozměry kolečkového křesla v cm 

http://ergonomicka-encyklopedie.cz/Bedern%C3%AD_op%C4%9Brka


21 

 

2.2 Konstrukční požadavky 

Konstrukční požadavky na mechanické invalidní vozíky popisuje norma 

ČSN EN 12183. Pro konstrukční návrh, nebo inovaci vozíku jsou tyto informace velmi 

užitečné. Požadavky se týkají těchto prvků: 

● Opěrky nohou a paží - dle platné normy musí být vozík vybaven opěrkami 

nohou, tyto opěrky umožní uživateli zapření nohou v požadované výšce a zároveň 

znemožní jejich sklouznutí směrem dozadu. Pokud jsou součástí vozíku područky, musí 

splňovat požadavky na funkční způsobilost. 

● Pneumatiky – Jestliže je vozík vybaven pneumatikami, musí být všechny 

opatřeny stejným typem ventilků a označením provozního tlaku. 

● Hmotnost jednotlivých dílů - u rozkladatelných vozíků musí být každý díl 

těžší než 10 kg opatřen vhodným manipulačním zařízením např. madly. 

● Činnosti prováděné uživatelem nebo pomocníkem - vozík musí být 

zkonstruován tak, aby umožňoval uživateli nebo jeho pomocníkovi snadné ovládání a 

splňoval všechny funkční požadavky. Norma předepisuje především tyto požadavky: 

použití odnímatelných částí (opěrek) k umožnění snadnějšího a bezpečnějšího 

přemisťování uživatele na vozík a z vozíku, použití sklápěcích rámů a mechanizmů k 

snadnějšímu uložení a přepravě vozíků, provádění údržby včetně používání nutného 

nářadí, použití tlačných madel. 

● Obsluha ovládacích prvků - ovládací prvky určené k obsluze uživatelem musí 

být v jeho dosahu. 

● Tlačná madla a rukojeti - vozíky vybavené tlačnými madly a rukojeťmi musí 

splňovat požadavky na funkční způsobilost dané normou. 

Jako hlavní problém při konstruování kolečkového křesla do letadla shledávám 

rozměry vozíku. Šířka vozíku musí být daná průchozí uličkou mezi sedadly. Také při 

složení vozíku, bych se měla vlézt do co nejmenších rozměrů, protože skladovací 

prostory na palubě letadla nejsou příliš velké. Zaměřila jsem se tedy i na vyhledávání 

rozměrů sedaček a uliček na palubě letadla. Tímto si upřesním, zda budu konstruovat 

vozík pro I., II. (obchodní), a nebo III. (turistickou) třídu. 
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Sedadla 

Velikost sedaček a jejich rozestupů jsem zjistila z internetové stránky 

seatguru.com, která velmi dobře mapuje rozmístění sedadel v letadlech a jejich 

parametry. Pro mou práci jsou tyto údaje velice důležité, protože od nich se budou dále 

odvíjet rozměry navrhovaného kolečkového křesla. 

Teoreticky je komfort cestujících v letecké dopravě rozdělen do tří základních 

tříd:  I.třída maximální komfort cestujících 

II.třída obchodní třída„business class„ 

III.třída turistická třída 

V praxi dopravního letectví je rozdělení do jednotlivých tříd dle komfortu závislé 

na dané letecké společnosti. 

Nejdůležitější rozměrový údaj pro mou práci je průchod mezi jednotlivými řady 

sedaček: 

u I.třídy průchod nemá být menší jak 500 mm 

u II.třídy 400 mm – 500 mm 

u III.třídy 390 mm – 400 mm 

Při podélném rozmisťování sedaček v kabině je nutné přibližně dodržovat 

následná doporučení: vzdálenost mezi řadami sedaček by měla být 

u I.třídy 960 – 1080 mm 

u II.třídy  840 – 870 mm 

u III.třídy 750 – 810 mm 

Výška kabiny pro cestující v místě průchodu se pohybuje v rozmezí 1900 mm – 

2000 mm. 
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2.3 Požadavky na funkční způsobilost 

Požadavky na funkční způsobilost ručně poháněných vozíků vyplývají z normy 

ČSN EN 12183 a udávají již konkrétní hodnoty a vlastnosti požadované od konečné 

konstrukce vozíku. Tyto informace samotný návrh vozíku příliš neovlivňují, protože až 

zkušební testování odhalí, zda vozík splňuje požadavky. Je však třeba brát je na zřetel a 

pokusit se možným nedostatkům předejít. Požadavky jsou kladeny na tyto oblasti: 

● Statická, rázová a únavová pevnost  

● Ovládací síla  

● Statická stabilita  

● Povrchová teplota  

● Odolnost proti vznícení  

● Nastavení sedadel u systémů sklonu sedadla a opěry zad  

● Uložení směrově natáčivých kol  

● Tlačná síla 

V úvodu kapitoly jsou uvedeny normy, které se týkají problematiky invalidních 

vozíků a kterými se musí řídit i moje vlastní navrhovaná konstrukce. Je zde také popsána 

ergonomie a to především ergonomie sedadla a správný sed. Následuje nejdůležitější 

část a tou jsou požadavky a provedení mechanických invalidních vozíku, které popisuje 

norma ČSN EN 12183. Neméně důležitou částí je seznámení se s prostorem na palubě 

letadla, zde mě nejvíce zajímal prostor uličky. Z těchto získaných údajů jsem již mohla 

určit možné rozměry vozíku a začít se věnovat samotnému návrhu provedení. 
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3 Vlastní návrh 

Po důkladném prozkoumání dnešního trhu a požadavků na provedení konstrukce 

invalidního vozíku jsem dospěla k závěru, že při vlastním návrhu konstrukčního řešení 

palubního invalidního vozíku je nutné vycházet především z prostoru mezi sedadly a co 

nejlepšího způsobu uskladnění v kabině letadla. Základním úkolem, je vytvořit takové 

konstrukční řešení, aby byla zajištěna komfortní a bezpečná mobilita přepravované 

osoby. Samotné řešení jednotlivých konstrukčních uzlů by mělo být jednoduché a 

spolehlivé. Vozík by měl být také určen pro užívání v co největším počtu typů letadel. 

Při návrhu je nutné přihlížet k požadavkům vyplývajících z norem, ale i na hygieničnost 

takovéhoto zařízení. Načrtla jsem několik variant řešení, z nichž vyberu finální návrh. 

Návrh 1 

 

Tento první návrh je vytvořen z jednoduché trubkové konstrukce. Pro lepší 

ovladatelnost vozíku jsem zvolila dvě větší kola vzadu a dvě menší otočná kolečka 

vepředu. Jak již bylo výše zmíněno, jsou zadní kola umístěna pod sedákem, aby se 

dosáhlo co největší možné šíře sedadla. Zadní opěradlová část je tvořena z jednoho kusu 

ohýbané trubky, která je napojena na osu kol. Sedák ani opěrák nejsou polstrovány, 

vozík tedy není zcela komfortní, ale pro účel přepravit cestujícího jen na krátkou 

Obr. 3.1 První návrh palubního invalidního vozíku 
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vzdálenost po letadle by byla tato varianta nejspíš dostačující. Velkým nedostatkem 

tohoto vozíku je jeho skladnost, protože jediná složitelná část je rám, na kterém jsou 

upevněny malá kolečka a opěrka nohou, který se zvedne nahoru. Chybí zde také 

područky. Z těchto důvodů jsem tento návrh zamítla. 

Návrh 2 

 

V tomto případě jsem se inspirovala klasickými skládacími židlemi, které 

najdeme snad na každé zahradě. Oproti předchozí variantě je tato židle jednoduše 

složitelná, zadní část sedáku stačí nadzvednout a vysunout, kola se sklopí k sobě a sedák 

směrem k opěráku. Kolečka vepředu i vzadu jsem musela zvolit stejné velikost, aby šly 

složit k sobě, větší kola by totiž překážela. Sedák ani opěrák opět nejsou polstrovány, 

nejsou zde také dořešeny opěrky rukou ani podnožky. I když se tento návrh již téměř 

podobá mé představě o konečném návrhu a to především způsobem skládání rámu, ani 

tuto variantu nevolím jako konečnou. Nelíbí se mi stejná velikost kol a i celkový design 

vozíku je nezajímavý a nudný. 

  

Obr. 3.2 Druhý návrh palubního invalidního vozíku 
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Návrh 3 

Třetí návrh je spíše futuristický a s jeho realizací jsem nepočítala. Uvádím jej 

zde spíše pro zajímavost, jako jednu z možností, jak by se také dalo řešit provedení 

kolečkového křesla. Křeslo je inspirováno vozíkem Segway a svým provedením by 

spadalo do kategorie elektrických invalidních vozíků. Uživatel nepotřebuje asistenci 

žádné další osoby, protože vozík ovládá sám svým pohybem. Pokud se nakloní dopředu, 

vozík se rozjede, opětovným narovnáním se zabrzdí. Tak jako vozítko Segway, i tento 

vozík by fungoval na principu dynamické stabilizace, kde stabilitu zajišťuje soustava 

gyroskopů řízená mikroprocesorem. 

 

Návrh 4 

V posledním, tedy čtvrtém návrhu, jsem se opět vrátila k provedení se zadními 

většími koly. Nejen, že se mi toto provedení líbí více na pohled, ale je také praktičtější, 

protože s vozíkem lehce přejedeme i menší nerovnosti a celková ovladatelnost je snazší. 

Jak sem již dříve naznačila, chtěla jsem vymyslet takovou konstrukci, aby se vozík 

skládat vertikálně. Po jeho složení jsem se pak rozměrem chtěla vlézt na rozměr průměru 

kol, neboť tento rozměr je hraniční a nedá se nijak při skládání upravovat. I když 

konstrukce na první pohled vypadá jednoduše a ne příliš zajímavě, hlavním designovým 

Obr. 3.3 Třetí návrh palubního invalidního vozíku 
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prvkem v tomto návrhu budou spojky, které spojují jednotlivé trubky rámu. Má 

představa je taková, že spojky budou z plastu a jejich barva, stejně jako barva čalounění, 

bude odpovídat barvám, které mají ve svém znaku aerolinky, které budou tento vozík 

používat. Sedák i opěrák je polstrovaný pro větší pohodlí cestujícího. V návrhu nechybí 

ani sklopné područky a opěrka nohou. Po důkladném promyšlení všech uvedených 

návrhů, jsem tento zvolila jako konečný a s jeho konceptem budu dále pracovat 

v konstrukční části. 

 

  

Obr. 3.4 Finální návrh palubního invalidního vozíku 
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4 Konstrukční řešení detailů 

Jak jsem již uvedla v návrzích, jako finální variantu jsem vybrala návrh 4, s nímž 

budu nyní dále pracovat při řešení detailů. Nejprve na obrázku [obr. 4.1] popíšu 

jednotlivé konstrukční uzly celého rámu vozíku. Z tohoto rozdělení pak budu vycházet 

při podrobnějším řešení jednotlivých uzlů. 

 

A. Sedák a opěrák 

Sedák a opěrák jsou navrženy jako jednoduché dřevěné konstrukce z 18mm 

MDF desky, provedení B1, tedy nehořlavá varianta které jsou vypolstrovány a 

očalouněny látkou. Polstrování obou prvků je tvarováno tak, aby sedák i opěrák 

splňovaly požadavky na ergonomii sedu, sezení bylo pohodlné a zdravotně nezávadné. 

Potahová látka by měla být prodyšná. Vybírala jsem z látek, které jsou určeny pro 

komerční prostory, tyto látky jsou odolnější proti poškození a splňují přísné 

bezpečnostní požadavky. Zmiňované potahové materiály jsou vyrobeny z nehořlavého 

vlákna nebo jsou nabízeny s nehořlavou povrchovou úpravou. Barevné provedení látky 

bude voleno dle specifických barev aerolinek, které tento produkt budou na své palubě 

letadla používat. 

Obr. 4.1 Konstrukční uzly vozíku 

A – Sedák a opěrák; B – Rám; D – Rukojeť; E – Područky a podnožky; 

F – Kola 
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B. Rám vozíku 

Rám byl navržen tak, aby umožňoval jednoduché složení a uskladnění a zároveň 

byla zachována jeho tuhost a nízká hmotnost. Z pohledu personálu v letadle, který bude 

s vozíkem manipulovat nejčastěji je výhodnější, když se vozík složí do vertikální polohy 

a následně se jen zasune například do volného prostoru mezi posledním sedadlem 

v letadle a stěnou, než kdyby se zasouval pod sedadla, či do jiného prostoru u podlahy. 

 

Konstrukce rámu [obr. 4.2] je tvořena středovou teleskopickou tyčí [1], která 

tvoří základní konstrukční prvek celé základny, pokud je vozík rozložen, tyč je zcela 

zasunuta a karabina [5] zapadne do drážky, čímž se zajistí poloha vozíku. Dále je zde 

zadní nosný rám [3] a podnoží [2], tyto jsou spojeny se sedákem pomocí kloubového 

spojení a tím je umožněno složení vozíku. 

  

Obr. 4.2 Rozložená konstrukce rámu 

1 – Teleskopická tyč; 2 – Konstrukce pro podnoží; 3 – Zadní nosný rám; 

4 – Trubka pro zádovou opěrku; 5 – Karabina 
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C. Teleskopická tyč 

Níže uvádím několik variantních řešení teleskopické tyče rámu vozíku. Řešila 

jsem především to, jak zajistit polohu vnitřní tyče při rozloženém stavu. 

Varianta 1 

V prvotním návrhu jsem zvolila řešení zajištění polohy pomocí utahovacího 

šroubu. Pokud je vozík rozložen, tedy když sedadlo je sklopeno a vozík je připraven 

k použití, pak je teleskopická tyč zcela zasunuta. Vnitřní tyč [2] je vyfrézovaná podle 

tvaru upevňovací tyče [3] a tato má vyfrézovanou plošku pro upevňovací šroub [1]. Pro 

lepší představu funkce mechanismu uvádím obrázek v řezu [obr. 4.3]. 

 

  

Obr. 4.3 Rozložený rám v řezu 

1 – Upevňovací šroub; 2 – Vnitřní tyč; 3 – Upevňovací tyč s drážkou 
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V případě, že chceme rám složit a uskladnit, povolíme utahovací šroub [1]. Šroub 

vyšroubujeme tak, aby již nezabraňoval pohybu vnitřní tyče [2] a ta se mohla vsunutím 

oddělit od tyče upevňovací [3]. Protože je však na tyčích příliš mnoho úprav, zmenší se 

tak výrazně jejich průměr a tedy i pevnostní vlastnosti. Je zde také riziko, že při 

přílišném vyšroubování upevňovacího šroubu opustí šroub i závit upevňovací tyče a 

dojde k jeho ztrátě. Z těchto důvodu jsem proto od tohoto způsobu řešení upustila Pohled 

na složený rám, tedy stav, kdy je teleskopická tyč vysunuta, je zobrazen na obrázku níže 

[obr. 4.4] 

 

Varianta 2 

Ve druhé variantě jsem použila řešení pomocí karabiny se zkrutnou pružinou. I 

v tomto případě šlo především o to, jak zajistit teleskopickou tyč v zasunuté poloze, tak 

aby nedošlo k samovolnému složení vozíku. Tak jako v předchozí variantě, je i zde 

teleskopická tyč zcela zasunuta při rozloženém stavu vozíku. Rozložený stav, lze vidět 

na obrázku pod textem [obr. 4.5]. 

  

Obr. 4.4 Složený rám v řezu 

1 – Upevňovací šroub; 2 – Vnitřní tyč; 3 – Upevňovací tyč s drážkou 
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Vnitřní tyč [2] je ze spodní strany zkosená a na konci zkosení je vyfrézovaná 

drážka. Stejný otvor je také vypálen do vnější teleskopické trubky, při úplném zasunutí 

tyče, tedy když je vozík rozložen, zapadne karabina [1] do těchto otvorů a tím dojde 

k zajištění polohy vozíku. Aby byla poloha vozíku zcela zajištěna, je na upevňovací tyči 

[3] ploška, na kterou dosedne konec vnitřní tyče a tím nedojde k pohybu. Pokud chceme 

konstrukci složit, zmáčkneme karabinu [1], která vyskočí z drážky na vnitřní tyči. Tím 

se teleskopická tyč uvolní a snadno vysune. Na karabině je upevněna zkrutná pružina, 

která je napružená. Na obrázku níže je zobrazena složená konstrukce [obr. 4.6] 

Obr. 4.5 Pohled na rozložený rám s karabinou 

1 – Vnitřní tyč; 2 – Upevňovací tyč; 3 – Karabina s pružinou 

Obr. 4.6 Pohled na složený rám s karabinou 

1 – Vnitřní tyč; 2 – Upevňovací tyč; 3 –. Karabina s pružinou 
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D. Rukojeť 

Rukojeť je sklopná, aby po jejím složení zabíral vozík co nejmenší prostor. Na 

obrázku [obr 4.7] vidíme v řezu sklopenou rukojeť. Krajní poloha sklopení je zajištěna 

pomocí styčných ploch a závitu, který zajišťuje polohu rukojeti. Pokud chceme změnit 

polohu rukojeti, musíme ji vyšroubovat, rukojeť zvedneme a zpět zašroubujeme. Tím ji 

zajistíme v horní poloze. 

Základna rukojeti [4] je spojena s rámem vozíku šroubovým spojem. Následuje 

pohyblivá část [3] na jejímž konci je závit, který zajišťuje horní a dolní polohu madla. 

Ručka madla [2] je vyrobena z kovu a je na ní pryžový obal, pro lepší a pohodlnější 

uchycení 

 

E. Područky a podnožky 

Opěrky nohou a rukou jsem zvolila ve stejném designovém provedení tak, aby 

vozík i na pohled vypadal hezky. Pro zajištění opěrek v požadované poloze při rozložení 

křesla jsou opět použity styčné plochy. Předpokládá se, že dolní, rozložená poloha 

nemusí být nijak zajištěna. Tyto komponenty budou držet ve své dolní poloze tíhou, 

kterou na ně bude vyvolávat samotný uživatel tím, že se o ně bude opírat. 

  

Obr. 4.7 Sklopná rukojeť 

1 – Pryžový obal; 2 – Madlo; 3 – Pohyblivá část; 4 – Základna rukojeti 
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Na obrázku [obr. 4.8] jsou zobrazena podnožka v horní poloze. Tuto polohu 

zajišťuje magnet [2], který je umístěn uvnitř trubky podnože. Jak již bylo zmíněno výše 

v textu, spodní poloha zajištěna není, pokud si uživatel položí nohy na podnož, zatíží ji 

a dojde ke styku ploch [1]. 

U opěrek rukou je řešeno polohování podobným způsobem. Pohyb je nahoru a 

dolu je řešen kloubovým spojením. Dolní polohou područek, tedy rozložený stav 

zajišťují opět styčné plochy a také opěrná síla, kterou působí uživatel na područky. Aby 

opěrky nepadaly při složení vozíku, jsou uloženy velmi natěsno a jsou tedy pojištěny 

třením, toto provedení však může časem povolit. Zobrazení styku je na obrázku 4.9. 

  

Obr. 4.8 Podnožky v horní poloze 

1 – Styčné plochy dolní polohy; 2 – Umístění magnetu 
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F. Kola 

Pro pojezd jsem zvolila dvě větší kola vzadu a dvě menší vepředu. Tím, že jsou 

zadní kola větší, je zajištěno snadnější manévrování s vozíkem. Velikost zadních kol 

jsem volila tak, aby se svými rozměry vešly pod sedák a sedák tak mohl zabírat celou 

šíři uličky. Toto provedení sice neumožňuje uživateli, aby byl samostatný a dopravil se 

například sám na toaletu, ale z důvodu omezených prostor na palubě letadla, jsem toto 

řešení shledala jako nejvhodnější i s ohledem na komfort tělesně postižených cestujících. 

Při výběru kol jsem vycházela z nabídek firem, které jsou na dnešním trhu. 

Množství produktů je obrovské. Můžeme si vybírat z kol různých velikostí, materiálů a 

provedení. I když je nabízených produktů mnoho, žádné z kol nesplnilo požadavky 

mého návrhu a to především po designové stránce. Uvedu tedy, jak vlastní návrh, tak i 

alternativu, kterou nabízí dnešní trh. 

Malá kolečka [obr. 4.10] jsou produktem firmy Tente. Zvolila jsem designové 

provedení otočných koleček. Vidlice a kola jsou vyrobeny z vysoce kvalitních 

syntetických materiálů, včetně, všechny ocelové části jsou zinkovány, součástí kola je 

závitový čep s šestihranným nákružkem. Střed kola je vyroben z polypropylénu a 

běhoun kola z neznačkujícího materiálu TENTEprén (termoplastická guma). Součástí 

kola je kuličkové ložisko s protivláknovými kryty. 

Obr. 4.9 Područka v dolní poloze 

1 – Styčné plochy dolní polohy; 2 – Kloubové spojení 
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Vlastní návrh designem zapadá do celého konceptu návrhu vozíku. Průměr kola 

je 360mm. Obruč a střed kola [2] jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, tento materiál je 

použit i při návrhu celého rámu. Na hliníkovou obruč je navlečen běhoun [1] z pryže. 

Výplň kola [4] tvoří deska z transparentního polykarbonátu, v mém případě je deska 

lehce namodralá, aby barevně ladila s celým vozíkem. Tento materiál se vyznačuje 

vynikající odolností proti nárazu. Snáší teploty až 120°C a je samozhášivý, což je velice 

důležité, protože na palubě letadla platí přísná bezpečnostní pravidla i co se týče 

použitých materiálů. Středová část a obruč jsou složeny ze dvou symetrických dílů. Mezi 

tyto díly se vloží transparentní deska a části se slepí k sobě, lepený spoj obruče je posílen 

navlečením pryžového běhounu, který části drží u sebe. Na kole je nalisováno dvouřadé 

axiální ložisko s kosoúhlým stykem [3]. Vlastní návrh provedení, lze vidět na obrázku 

[obr. 4.11]. 

Obr. 4.10 Kupovaná kola 

Kolečko Tente (vlevo), kolo Blickle (vpravo) 
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Jako alternativu ke svému vlastnímu návrhu uvádím kolo firmy Blickle [obr. 

4.10]. Toto kolo má výborné vlastnosti, ale svým designem se na vozík příliš nehodí. 

Stejně jako vlastní návrh i toto kolo má průměr 360°mm. Běhoun kola je vyroben z 

polyuretanu Blickle Extrathane®, pevně nalitý. Tento materiál je bezestopý, elastický, 

oděru vzdorný, vysoce odolný proti proříznutí a dalšímu trhání, nebarví kontaktní 

materiály a šetří jízdní povrch. Velkou výhodou je tichý chod, nízký valivý odpor a 

velmi dobré chemické spojení s diskem kola. Disk (korpus kola) je ze šedé litiny, to je 

také jedna z nevýhod, protože oproti kolu ze slitiny hliníku, má toto větší hmotnost. 

G. Spojení jednotlivých komponent 

V této části se budu věnovat spojení hliníkové trubky s plastovou spojkou. Jedná 

se tedy o spojení dvou trubek, jelikož jsou však spojované části z různých materiálů, 

nemohu použít svarový spoj a musím navrhnout jiný způsob spojení. Jako první možnost 

mě napadl šroubový spoj. I když se tato varianta jeví jako nejlepší způsob řešení, při 

pohledu na celý vozík jsem zjistila, že ne všechny části půjdou takto spojit. Některé 

komponenty vyžadují, aby byly spojeny v přesně daném směru, a to šroubovým spojem 

nelze zajistit. Níže tedy uvedu několik alternativ řešení spoje. 

  

Obr. 4.11 Vlastní návrh kola 

1 – Běhoun; 2 – Obruč a střed kola; 3 – Dvouřadé radiální ložisko; 4 – Výplň kola 
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Varianta 1 

V první variantě jsem použila spojení pomocí tlačné pružiny, na které jsou 

nasazeny z obou stran hliníkové kryty. Tyto kryty jsou uvnitř rozšířené, aby je pružina 

nevytlačila ven z trubky. Jak v plastové spojce, tak v hliníkové trubce jsou vyvrtané díry, 

kterými prochází pružina i s kryty. Pružinu jsem navrhla v programu Autodesk Inventor 

Professional 2014 pomocí funkce Design Accelerator. Pružina je z oceli Si-Cr (14 260) 

a průměr drátu pružiny je 1mm. Při minimálním zatížení je délka pružiny 30mm. Pokud 

bychom chtěli oddělit spojku od trubky, stačí z obou stran zamáčknout krytky, tím se 

stlačí pružina a trubky můžeme vysunout. Pro úplné stlačení pružiny je zapotřebí síla o 

velikosti 15N. I když toto spojení vypadá pěkně a velkou výhodu vidím v možnosti 

rozebrání spojení, myslím si, že tento spoj není pro mé účely vhodný. Volila bych ho 

spíše v místech, kde nedochází k velkému namáhání spoje. 

 

  

Obr. 4.12 Spojení dvou komponent pomocí pružiny 
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Varianta 2 

I v případě této varianty se jedná o rozebíratelný spoj, rozebrání však není tak 

jednoduché jako v prvním případě. Poloha spojovaných komponent je zajištěna jednak 

tím, že hliníková trubka dosedne na dno spojky, tímto se zabrání posunutí směrem dolů. 

A dále pak jazýčkem se zubem, toto zabrání zpětnému vysunutí tyče nahoru a také 

protočení. Tím, že je spojka vyrobena z plastu je jazýček vzhledem ke své tloušťce 

pružný, při zasouvání hliníkové trubky do spojky se tedy vyhne směrem ven a jakmile 

se zub trefí do díry na trubce, dojde k zajištění polohy. Po krátké úvaze jsem však ani 

tuto variantu nezvolila jako konečnou. 

 

Varianta 3 

Jako konečnou variantu jsem se rozhodla použít lepení. Jedná se spoj 

s materiálovým stykem, jež je založen na schopnosti adheze materiálů. Platí zde, že čím 

méně lepidla, tím lépe, uvádí se, že největší pevnost vykazuje tloušťka 0,1mm lepené 

vrstvy. Oproti původním variantám je nevýhoda tohoto spoje ta, že je to spoj 

nerozebíratelný. Toto však nevidím jako velkou překážku protože vozík je již sám o 

sobě skládací a na palubě jej není potřeba více rozebírat. Sice by se tím ušetřilo další 

místo, ale personál by se skládáním a rozebíráním měl příliš mnoho práce. Tento spoj 

jsem zvolila také proto, že lepení je z výše uvedených možností nejpevnější. Pevnost 

lepeného spoje si ověřím ve výpočtech v páté kapitole. Pokud by spoj nesplnil pevnostní 

Obr. 4.13 Spojení dvou komponent pomocí zubu 
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podmínky je možno jeho pevnost zvýšit tím, že trubky budou mít závit, který se 

zašroubuje do potřebné polohy a zalepí. Pro dosažení co největší adheze se nejdříve musí 

lepené materiály povrchově upravit a to zejména odmastit a povrch zdrsnit, doporučuje 

se také moření v kyselině. Pro svůj návrh jsem zvolila dvousložkové lepidlo na bázi 

methakrylátových esterů, toto lepidlo vykazuje vysokou smykovou pevnost v tahu až 

24MPa, je pružné a odolné dynamickému namáhání. Lepidlo je vhodné pro lepení oceli, 

chromu, hliníku a kombinační lepení s plasty. Vybrala jsem výrobce UHU, konkrétně 

produkt UHU plus acrylit epoxy. 

4.2 Materiál 

Výběr materiálu vychází z reálné nabídky firem v ČR. Pro tyče a trubky jsem 

zvolila materiál EN AW – 6060, slitinu hliníku (AlMgSi0,5). Uvedená slitina je 

konstrukční materiál s velice dobrou tvárností a leštitelností. Je lehce obrobitelná a 

svařitelná. Velkou výhodou oproti ocelové konstrukci je fakt, že dural má podstatně 

nižší hustotu a z toho vyplývá nižší hmotnost při zachování stejných rozměrů. Další 

úspora hmotnosti spočívá v dobré korozní odolnosti bez nutnosti povrchového nátěru 

nebo nástřiku barvy. V tabulce (tab. 4.1) uvádím hmotnostní srovnání rámů z hliníku a 

oceli. 

 Rám z oceli Rám z duralu 

Hustota ρ [kg/m3] 7850 2700 

Hmotnost rámu [kg] 35 14 

V tabulce vidíme, že rám z oceli je 3x těžší než rám vyrobený ze slitiny hliníku. 

Hmotnost celého vozíku by neměla překročit 20 kg, aby manipulace s kolečkovým 

křeslem nebyla příliš náročná. Při použití duralové konstrukce se dostaneme na necelých 

15 kg, což je přípustná hmotnost. 

Samotný duralový rám by nebyl příliš zajímavý, proto jsou zde spojky, které jsou 

řešeny tak, aby rámu dodávaly jeho osobitý vzhled. Tyto spojky jsou vyrobeny 

z konstrukčního plastu, který umožňuje vytvářet různé tvary a zároveň je lehký a pružný. 

Jako výrobní technologii volím vstřikování plastů, což je termodynamický cyklický 

tvářecí proces. Základem je plastická hmota ve formě granulátu, která se nasype do 

Tab. 4.1 Srovnání materiálů 
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vstřikovacího lisu, kde se granulát zahřeje na požadovanou teplotu. Tavenina se pak pod 

vysokým tlakem vstřikuje do formy. Na konci procesu máme plastová výlisek. Pro 

spojky jsem zvolila PBT plast, tedy polybutylen-tereftalát, který je řazen do skupiny 

polyesterových termoplastů. Tento polymer je vhodný pro zpracování vstřikováním. 

Hlavními vlastnostmi tohoto materiálu je vysoká pevnost, nízké tření a odolnost proti 

otěru a velká rozměrová stálost. Materiál je k dispozici i s přísadou samozhášecích 

aditiv. Z plastů, které jsou dostupné na dnešním trhu, jsem vybrala PBT Celanex výrobce 

Ticona. Další alternativou je například PBT plast obchodní značky Arnite, ale na trhu 

jsou těchto plastů desítky. 

4.3 Finální podoba návrhu 

 

Vozík je zkonstruován tak, aby se svými rozměry vešel do uličky letadla. Pro 

svůj návrh jsem zvolila šíři vozíku 460mm, což odpovídá rozměru uličky ve II. cestovní 

třídě. Hloubka vozíku v rozloženém stavu je 845mm, pokud vozík složíme, dostaneme 

se na rozměr šířky kol, což je 360mm. Na obrázku [4.14] je křeslo zobrazeno, jak 

v rozložené, tak i ve složené podobě i se svými rozměry. Křeslo je vyrobeno 

z duralových trubek a tyto jsou pomocí plastových spojek pospojovány v celkovou 

konstrukci. Spojky na vozíku tvoří nejen důležitou konstrukční část, ale také plní 

estetickou funkci. Celá konstrukce rámu je lehce složitelná. Na obrázku [4.15] je 

znázorněna vizualizace konečné podoby návrhu palubního invalidního vozíku. Nechybí 

zde sklopná opěrka nohou. Vozík je vybaven dvěma většími koly vzadu a malými 

Obr. 4.14 Finální podoba vozíku s rozměry 
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otočnými kolečky vepředu, která zaručují stabilitu vozíku a dobré manipulační 

vlastnosti. Také područ je možné sklopit vzhůru pro snazší nastoupení uživatele do 

vozíku a lepší skladnost. Na teleskopické tyči je karabina se zkrutnou pružinou aby se 

dal vozík snadno rozložit. Sedák i opěrák jsou polstrovány pro větší pohodlí cestujícího. 

 

  

Obr. 4.15 Vizualizace návrhu vozíku 
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5 Výpočty 

V této kapitole se budu věnovat kontrolním výpočtům vybraných částí vozíku. 

Vybírám prvky, o kterých si myslím, že jsou nejvíce zatěžované a mohly by být kritické. 

5.1 Těžiště 

 

Na obrázku výše [obr. 5.1] je zobrazena poloha těžiště vzhledem k počátku 

souřadnicového systému. Počátek souřadnicového systému se nachází ve středu kola 

vozíku, na obrázku znázorněn jako průsečík žlutě označených rovin. Souřadnice polohy 

těžiště jsou následující: 

𝑋𝑇 = 0𝑚𝑚 

𝑌𝑇 = −52𝑚𝑚 

𝑍𝑇 = 285𝑚𝑚 

Určením polohy těžiště jsem zjistila, že i při zatížení vozíku sedící osobu, se 

těžiště nachází mírně před osou „Z“. Nehrozí tedy situace, že by se vozík převrátil. 

Obr. 5.1 Zobrazení těžiště 
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5.2 Lepený spoj  

Budu počítat lepený spoj, kterým je spojena plastová spojka a trubka z duralu. 

Lepený spoj je spoj se silovým stykem. Přenos síly z jedné součásti na druhou je dán 

třecími silami, které působí ve styčných plochách součástí, kdy tření je vyvozeno 

normálovou silou. 

Při konstrukci lepených spojů vycházím z namáhání smykem: 

𝜏 =
𝐹

𝑆
=

𝐹

𝑎 ∙ 𝑏
≤ 𝜏𝐷𝑂𝑉 

Výpočet lepeného spoje pro přenos dané síly: 

𝐹 =
𝜏𝑝𝑠 ∙ 𝑆

𝑘
=

𝜏𝑝𝑠 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏

𝑘
 

𝜏𝑝𝑠 − mez pevnosti ve smyku lepeného spoj 

𝑘 − bezpečnost 3 − 5 

𝑆 − plocha 

𝑎, 𝑏 − rozměry 

Pro výpočet lepeného spoje volím spoj s nejmenší plochou styku, tedy nejmenší 

průměr trubky, který se na konstrukci nachází. 

Dáno: 

𝜏𝐷𝑂𝑉 =
𝜏𝑝𝑠

𝑘
, 𝐹 = 2000𝑁, 𝑎 = 50𝑚𝑚, 𝑏 = 𝜋 ∙ 𝑑, 𝑑 = 20𝑚𝑚 

𝜏𝐷𝑂𝑉 =
𝜏𝑝𝑠

𝑘
=

24

3
= 8 𝑀𝑃𝑎 

𝐹

𝑆
≤ 𝜏𝐷𝑂𝑉 

2000

50 ∙ 𝜋 ∙ 20
≤ 8  

6,37 𝑀𝑃𝑎 ≤ 8 𝑀𝑃𝑎 

Výpočtem jsem zjistila, že lepený spoj vyhovuje. Spoj vydrží zatížení o velikosti 

2000N, což je asi 200 kg.  
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5.1 Osa kola 

Ve všech výpočtech jsem zvolila jako maximální zatížení osobu, která váží  

m = 200 kg, působí tedy silou F = 2000N. Trubky a tyče jsou ze slitiny hliníku EN AW 

6060 (AlMgSi0,5) 

Mechanické vlastnosti materiálu jsem vyhledala na internetových stránkách 

výrobce této slitiny: 

Mez 

pevnosti 

Mez 

kluzu 
Hustota 

Modul 

pružnosti 

Poissonovo 

číslo 

Rm [MPa] Re [MPa] 𝜌[kg/m3] E [MPa] 𝜇 

205 165 2700 66000 0,3 – 0,33 

Pro výpočet budu předpokládat s nejhorší možnou variantou, která může nastat 

a to ta, že vozík se například při přejíždění prahu, či kabelů nakloní a celá váha bude 

ležet na zadní nápravě. Počítám tedy s polovičním zatížením, protože síla se rozloží na 

obě dvě kola souměrně. 

Otlačení: 

 

Obr. 5.2 Styčná plocha osy pro otlačení 
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Dovolené napětí v tahu: 𝜎𝐷𝑂𝑉 =
𝑅𝑒

𝑘
=

165

3
= 55 𝑀𝑃𝑎 

Dovolený tlak: 𝑃𝐷𝑜𝑣 = (0,7 ÷ 0,9)𝜎𝐷𝑂𝑉 = 0,8 ∙ 55 𝑀𝑃𝑎 = 44 𝑀𝑃𝑎 

Zatížení osobou o hmotnosti m = 200kg: F = 2000N;  

Parametr počítané trubky: Tr 25x2,5mm; L = 24mm 

Budu počítat s variantou, že se vozík převáží jen na jedno kolo a na osu tedy 

bude působit síla celých 2000N. 

𝑆 = (𝐷 − 𝑑) ∙ 𝐿 = (25 − 20) ∙ 24 = 120 𝑚𝑚2 

Tlak na osu: 

𝑃 =
𝐹

𝑆
 

𝑃 =
2000

(25 − 20) ∙ 24
= 16,67𝑀𝑃𝑎 

16,67 𝑀𝑃𝑎 ≤ 44 𝑀𝑃𝑎 

𝑃 ≤ 𝑃𝐷𝑜𝑣 

Výpočet VYHOVUJE. 

Ohyb: 

Tento výpočet jsem provedla pomocí metody konečných prvků MKP. Analýza 

byla provedena v aplikaci programu Autodesk Inventor Professional 2014. Nejdříve 

jsem zadala okrajové podmínky, určila jsem tedy pevnou vazbu a zatěžující síly, které 

jsou F1=F2=1000N. Poté jsem upravila dotyky a provedla simulaci průběhu napětí. 

Materiál osy kol je ze slitiny hliníku EN AW 6060 (AlMgSi0,5) s mezí kluzu Re= 165 

MPa 
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Napětí Von Miesses (MPa)  

 

Z pevnostního výpočtu MKP vyplývá, že největší koncentrace napětí vzniká 

v místě uložení kol na ose. Maximální napětí je 75,35 MPa, toto napětí však vzniká 

pouze bodově. V ostatních místech je napěti výrazně nižší. Největší průhyb je v místě 

průsečíku působících sil [obr. 5.3]. Nyní ještě provedu porovnání maximálního napětí 

s dovoleným napětím. 

statická bezpečnost, kS = 2 

𝜎𝑜 ≤ 𝜎𝐷𝑜𝑣 =
𝑅𝑒

𝑘𝑠
 

75,35 ≤
165 

2
 

75,35𝑀𝑃𝑎 ≤ 82,5𝑀𝑃𝑎 

Maximální zjištěné napětí nepřekračuje dovolené napětí, můžu tedy konstatovat, 

že osa kol pevnostně vyhovuje. 

  

Obr. 5.3 Napětí Von Miesses 
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Posunutí 

Z obrázku [obr. 5.4] je zřejmé, že maximální posunutí v ose y je 0,29mm. 

 

  

Obr. 5.4 Posunutí 
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5.2 Nosník sedáku 

Jako další jsem počítala součást sestavy znázorněnou na obrázku 5.5. 

 

Ohyb: 

Pro výpočet volím variantu, kdy se osoba posadí na kraj sedáku, zadní 

konstrukce tedy bude nezatížená a váha se rozloží do dvou míst. Budu tedy počítat 

s poloviční silou F/2. Trubka je z materiálu EN AW - 6060, trubka je průměru 22x3mm. 

F = 2000N; L=50mm, D=22mm, d=16mm, 𝜎𝐷𝑜𝑣 = 82,5 𝑀𝑃𝑎 

 

Obr. 5.5 Počítaná část rámu 

Obr. 5.6 Rozložení sil 
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𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
 

𝑀𝑜 =
𝐹

2
∙ 𝐿 =

2000

2
∙ 50 = 50000 𝑁𝑚𝑚 

𝑊𝑜 =
𝜋 ∙ (𝐷3 − 𝑑3)

32
=

𝜋 ∙ (223 − 163)

32
=

𝜋 ∙ 6552

32
= 643,24𝑚𝑚3 

𝜎𝑜 =
50000

643,24
= 77,73𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑜 ≤ 𝜎𝐷𝑜𝑣 

77,73 𝑀𝑃𝑎 ≤ 82,5 𝑀𝑃𝑎 

Výpočet nosníku sedáku vyhovuje. 
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5.3 Područky 

Područky jsou konstruovány z PBT Plast (polybutylen-tereftalát). Zvolila jsem 

materiál Celanex výrobce Ticona. Bližší popis tohoto materiálu je uveden v kapitole o 

materiálech. 

Dovolené napětí v ohybu pro plast Celanex je: 𝜎𝑂𝐷𝑂𝑉 = 60 𝑀𝑃𝑎 

Ohyb: 

Opět budu počítat s variantou, že se člověk opře o opěrku na jejím konci, tím se 

područka nejvíce zatíží. Není příliš pravděpodobné, že by se o područku opíral celou 

svou vahou, proto volím F/2. 

F=1000N; délka područky L=350mm, průřez područky: b=15mm; h=50mm 

 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
 

𝑀𝑜 =
𝐹

2
∙ 𝐿 =

2000

2
∙ 350 = 350000 𝑁𝑚𝑚 

  

Obr. 5.7 Síla působící na područku 
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𝑊𝑜 =
1

6
∙ 𝑏 ∙ ℎ2 =

1

6
∙ 15 ∙ 502 = 6250 

𝜎𝑜 =
350000

6250
= 56 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑜 ≤ 𝜎𝐷𝑜𝑣 

56 𝑀𝑃𝑎 ≤ 60 𝑀𝑃𝑎 

Výpočet područky vyhovuje. 
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6 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout konstrukční řešení palubního 

invalidního vozíku, který bude nejen splňovat požadavky kladené na tato zařízení, ale 

také zaujme svým designem. 

V úvodu své práce jsem se věnovala provedení rešerše a současnému trhu 

s invalidními vozíky. Obsahem rešerše je krátké shrnutí historie vývoje kolečkového 

křesla a rozdělení vozíků dle způsobu pohonu na mechanické a elektrické. U obou těchto 

provedení jsou uvedeny další možnosti dělení, podle způsobu použití, jsou zde uvedeny 

výhody i nevýhody a ukázky jednotlivých provedení. V závěru rešerše jsem se zaměřila 

na současný trh s palubními invalidními vozíky. Z nasbíraných informací jsem si 

utvořila ucelený přehled o možnostech provedení kolečkových křesel a použitých 

materiálech. Také jsem zjistila, že dnešní trh s palubními invalidními vozíky je velmi 

skromný a to nejen co se týče počtu produktů, ale také v oblasti designu. 

V další části práce se zabývám požadavky kladenými na invalidní vozíky. 

Začátek kapitoly je věnován ergonomii provedení křesla a správnému, zdravotně 

nezávadnému sedu. Zbytek kapitoly je pak zaměřen především na bezpečnostní 

požadavky, které vyplývají z technické normy ČSN EN 12183 - Ručně poháněné vozíky 

- požadavky a metody zkoušení. V kapitole jsou také popsány prostory letadla, jeden 

z nejdůležitějších rozměrů pro mou práci je průchod mezi jednotlivými řadami sedadel, 

tedy rozměr uličky. 

Při navrhování vlastního řešení jsem načrtla několik variant, u kterých jsem 

postupně odstraňovala nedostatky, čímž jsem dospěla ke konečnému návrhu. Snahou 

bylo navrhnout takové křeslo, které bude lehce uskladnitelné, funkční, bude splňovat 

bezpečnostní požadavky a v neposlední řadě zaujme uživatele svým designem. Pro 

konečný návrh jsem zvolila trubkovou konstrukci, jejíž provedení je obohaceno 

designovými spojkami jednotlivých částí. 

Dále se v práci zabývám konstrukčním řešením detailů vybraného návrhu. Vždy 

jsem navrhla několik způsobů provedení a z nich vybrala nejvhodnější. Je zde řešeno 

provedení skládacího rámu, kde jsem se zaměřila především na konstrukci teleskopické 

tyče. Dále řeším sklopné rukojeti vozíku, područky a podnožky. Kola vozíku jsem se 

snažila vybrat z produktů, které nabízí dnešní trh, ale nakonec jsem se opět rozhodla pro 
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vlastní návrh. Důležitou částí je také spojení jednotlivých komponent vozíku, kde jsem 

se po zvážení několika variant rozhodla pro lepený spoj. V kapitole se také zabývám 

volbou vhodného materiálu, rozhodla jsem se pro duralovou konstrukci, která je 

v porovnání s konstrukcí z oceli téměř 3x lehčí. V závěru kapitoly je zobrazen finální 

návrh vozíku a porovnání rozměrů při rozloženém a složeném stavu rámu. 

Poslední kapitola práce je věnována základním pevnostním výpočtům, kde jsem 

provedla výpočty některých kritických míst na vozíku a je zde zobrazena poloha těžiště 

osoby sedící na kolečkovém křesle. Dále jsem počítala pevnost lepého spoje a osu kola 

na otlačení. Pro výpočet ohybu a posunutí osy kola jsem zvolila pevnostní analýzu 

v programu Autodesk Inventor Professional 2014. 

Nakonec své práce zde uvádím vizualizaci v programu Inventor [obr. 6.1]  

 

  

Obr. 6.1 Vizualizace v programu Inventor 
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