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– Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2014, vedoucí práce: Ing. 
Brázda R. Ph.D. 
 

Práce se zabývá popisem bobových drah v zábavním průmyslu. Obsahuje teoretický 

rozbor různých typů horských a bobových drah a jejich konstrukcí. V práci je navržena 

vratná stanice pro dvoumístné vozíky. Je zde rozbor celé tratě a jejich funkčních prvků, 

mechanismus připojení a odpojení vozíku na lano, bezpečnostní opatření pro různé 

nouzové stavy (přetržení lana, nedodržení pokynů osádkou). Následně je proveden 

konstrukční návrh celého vratného vleku dráhy. 
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Abstract of thesis 

ŽALČÍK, J. Rope tow of bobsleigh Track: diploma thesis. Ostrava: VSB 
– Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Institute of Transport, 2014, 
leader: Ing. R. Brázda Ph.D. 

 

Work describes bobsled tracks in the entertainment industry. There is a theoretical 

analysis of different types of mountain and bobsled tracks and structures. There is designed 

reversible station for the twoseats carts, an analysis of the entire route and their functional 

elements, mechanism to connect and disconnect the carts to the rope, safety precautions for 

various emergencies (broken ropes, failure to follow instructions by crew). Then  is 

executed the design of the entire return lift track. 
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 Seznam použitých značek 

Použitá 
zkratka 

Název veličiny 
Základní 

jednotka 

at maximální zrychlení – zvoleno s ohledem na druh provozu 0,3m/s2 [m/s
2
] 

C1 součinitel vedlejšího odporu [-] 

bP šířka pera [m] 

dL průměr lana [m] 

DTK průměr lanovnice poháněcí stanice [m] 

dVP výstupní průměr hřídele [m] 

f1 globální součinitel tření volím [-] 

FCO celková obvodová síla [N] 

FCO celková obvodová síla  [N] 

FCO2 celková obvodová síla - graficko-početní metoda [N] 

FDC celková dynamická síla [N] 

FDL maximální dovolená síla v laně [N] 

FDR dynamický odpor od rotujících součástí [N] 

FGK síla působící na jednu kladičku [N] 

FGvz síla v laně způsobená sinovou složkou tíhy vozíku [N] 

Fkvz valivý odpor jednoho vozíku [N] 

Flmax maximální síla působící v laně [N] 

FLmax2 maximální síla působící v laně - graficko-početní metoda [N] 

flp součinitel tření mezi lyžinou a vedením  [-] 

FN nabíhající síla na lanovnici – poháněcí stanice [N] 

FN2 
nabíhající síla na lanovnici – poháněcí stanice - graficko-početní 
metoda 

[N] 

FO odbíhající síla na lanovnici – poháněcí stanice [N] 

FO2 
odbíhající síla na lanovnici – poháněcí stanice - graficko-početní 
metoda 

[N] 

Fpvz síla od příčení jednoho vozíku [N] 

Fsc celková statická síla v laně [N] 

Ftk valivý odpor jednoho pojezdového kola vozíku [N] 

FZ napínací síla [N] 

FZ2 síla potřebná dostatečnému napnutí lana- graficko-početní metoda [N] 

g gravitační zrychlení  [m/s
2
] 

Gvz tíha jednoho vozíku [N] 

h převýšení tratě  [m] 

hP výška drážky pro pero [m] 

iKN počet nosných kladiček na celé trati [ks] 

IKN  moment setrvačnosti nosné lanové kladičky  [kg·m
2
] 

ikvz počet jednotlivých kladek  [ks] 

ILP moment setrvačnosti poháněné lanovnice  [kg·m
2
] 

ILV moment setrvačnosti vratné lanovnice  [kg·m
2
] 
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ivz počet vozíků na trati [ks] 

kL součinitel bezpečnosti  [-] 

kL2 součinitel bezpečnosti - graficko-početní metoda [-] 

kL3 součinitel bezpečnosti lana napínací stanice [-] 

ks koeficient bezpečnosti proti prokluzu  [-] 

L vzdálenost mezi napojením a odpojením vozíku [m] 

L0 přídavná délka dle normy ČSN ISO 5048 [m] 

lLC celková délka tažného lana [m] 

LP délka pera [m] 

Lvz délka vozíku – 2m [m] 

ma setrvačná hmotnost – celková hmota, která bude urychlována [kg] 

mb hmotnost 1 bobu  [kg] 

mel hmotnost elektromotoru s převodovkou [kg] 

MKV výstupní krouticí moment pohonu [N.m] 

mL hmotnost tažného lana na 1 metr [kg/m] 

mo  hmotnost jedné osoby  [kg] 

mRK hmotnost rotujících částí kladiček [kg] 

mRmK měrná hmotnost rotujících částí kladiček [kg/m] 

mvz celková hmotnost jednoho vozíku se dvěma pasažéry [kg] 

mVZm měrná hmotnost vozíků  [kg/m] 

mZ hmotnost zátěže [kg] 

nL  požadované otáčky lanovnice [1/min] 

pDP dovolený tlak na bok drážky pro pero [Pa] 

PDTK dovolený mezní tlak v drážce mezi lanem a lanovnicí [Pa] 

PEL příkon elektromotoru [W] 

pSP skutečný tlak na bok drážky pro pero [Pa] 

PSTK skutečný mezní tlak v drážce mezi lanem a lanovnicí [Pa] 

Q dopravní množství [ks/h] 

Ri poloměr konkrétní rotační součásti [m] 

RKN poloměr nosných lanových kladiček [m] 

Rkvz poloměr kladky vozíku [m] 

RLP poloměr poháněné lanovnice [m] 

RLV poloměr vratné lanovnice [m] 

Rvkvz poloměr vedlejších kladiček vozíku [m] 

st rozteč mezi vozíky na trati [m] 

tjvz čas za, který vozík ujede dráhu [s] 

Tmin1 minimální síla - vratná větev [N] 

Tmin2 minimální síla - nosná větev [N] 

tN rozteč mezi kladkami - nosná větev [m] 

to čas, za který musí vyjet nový vozík pro dané Q [s] 

tV rozteč mezi kladkami - vratná větev [m] 

v pojezdová rychlost vozíků [m/s] 

w1 měrný pohybový odpor - lano na vodících kladičkách [-] 

w2 měrný pohybový odpor - zatížená větev - pohyb vozíku po dráze [-] 
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ymax  maximální průvěs lana dle čsn ISO 5048  [-] 

α1 úhel stoupání tratě s vozíky [°] 

α2 úhel sklonu u poháněcí stanice  [°] 

αG úhel opásání  [°] 

β úhel podřezání drážky [°] 

γ uhel dotyku lana o boky drážky [°] 

εti úhlové zrychlení dané součásti [rad/s
2
] 

ηELP účinnost elektromotoru + převodovky [%] 

ηkl účinnost ložiska v kladičce  [%] 

ηvkl účinnost ložiska vedlejších kladiček vozíku [%] 

µL součinitel tření lana na třecím kotouči [-] 

µTD koeficient tření lana v polokruhové drážce se žlábkem [-] 

µTLK koeficient tření mezi materiálem obložení lanovnice a lanem [-] 

ξkvz rameno valivého odporu hlavních nosných kladek vozíku [m] 

ξvkvz rameno valivého odporu vedlejších kladiček vozíku [m] 

τDP dovolenénapětí na střih pera [Pa] 

τSP skutečné napětí na střih pera [Pa] 

ω úhlová rychlost [rad/s] 
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1. Úvod 
Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem vleku vozíků pro bobovou dráhu. Vozíky 

jsou dány dvoumístné, profil tratě by měl odpovídat konvenčnímu řešení pro možnost 

úpravy na standardní vozíky. 

V prvních kapitolách práce jsou rozebrány jednotlivé typy drah, bobů a jejich vedení po 

trati. Dále konstrukční řešení a případný pohon vozíků / vleků. V této části se také dozvíme 

technické parametry drah a různé kuriozity (například nejdelší dráha). Důležitá je také 

bezpečnost návštěvníků/pasažérů. Proto jsou uvedeny zdravotní rizika a také různé 

bezpečností prvky, na které je nutno brát zřetel. Tyto problémy mohou nastat jak po 

konstrukční stránce tak také po stránce lidské, respektive selháním lidského faktoru. 

Je proveden výpočet a návrh lana. Silové poměry na trati a všechny významné vlivy na 

trati působící na lano, vozík a těleso dráhy. Poté následuje návrh poháněcí stanice, určení 

velikosti příkonu, tak po konstrukční stránce s umístěním stanice. Také je vyřešen systém 

napínání a vedení lana (kde spousta drah někdy částečně vleče lano po zemi, kdy lano 

kmitá a drhne). 

Na závěr je zpracována optimalizace a provedení bezpečnostních prvků na trati. Je zde 

pevnostní kontrola klíčových prvků konstrukce. Bezpečnost se bude řešit i ze stránky 

neukázněnosti pasažérů a také hrozícího nebezpečí z jízdy na samotné trati vleku. 
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2. Bobové dráhy 
Tato kapitola obsahuje obecné rozdělení a pojednání co jsou bobové dráhy. Jejich 

jednotlivé druhy jsou popsány v další kapitole danými charakteristickými rysy. 

2.1. Co je bobová dráha a k čemu slouží 

Bobová dráha je dopravní prostředek sloužící v zábavním, nebo zážitkovém průmyslu, 

případně i jako sportovní disciplína, kde dochází k jízdě na speciální dráze pomocí 

dopravního prostředku poháněného z drtivé většiny případů vlastní hmotností, v tomto 

ohledu se jedná o gravitační dopravu. [4][6] 

Slouží jako prostředek pro pobavení a zábavu, případně sportovní vyžití lidí, jež se na 

dráze projedou. Nutno podotknout, že někdy může dojít k tak velkému stresu, nebo strachu 

z jízdy - při jízdě – který může způsobit i zdravotní potíže. Na toto je brán zřetel při 

navrhování celé trasy a všech bezpečnostních prvků dráhy. Například se zohledňuje 

maximální dosažené přetížení, plynulost jízdy a další prvky.[4][6] 

2.2. Patentové zařazení v rámci ČR 

Zařazení v rámci Úřadu průmyslového vlastnictví: 

A — LIDSKÉ POTŘEBY 

C A63 K SPORT; HRY; ZÁBAVA 

U A63G K KOLOTOČE; HOUPAČKY; HOUPACÍ KONĚ ( swingsorrockinghorses 

asnurseryfurniture A47D 13/10 ) SKLUZAVKY; HORSKÉ DRÁHY; PODOBNÁ 

ZAŘÍZENÍ PRO LIDOVOU ZÁBAVU 

M A63G 7/00 K Horské dráhy; Serpentinové skluzavky 

Firma Wiegand 
Hlavní patenty co do tvaru a provedení drží firma WIEGAND, která na poli bobových 

tratí, vleků pro vozíky a různých horských zábavních drah působí již cca 40 let, kdy 

postavili svůj první ocelový tobogán – řízený vozík v ocelovém korytě – obdoba ledních 

bobových drah.[4] 



Diplomová práce 
 

17 
 

Vozík je, ale veden na dráze pomocí vymezovacích lišt a v zatáčce je dána velká 

rezerva na oba směry, aby nedošlo k vyjetí vozíku s jezdcem mimo dráhu.[4] 

Firma Wiegand vyrábí širokou škálu tratí, realizuje kompletní dráhy s jejich vratnými 

stanicemi (kde má nachystáno pro zákazníky několik variant), vozíky a různými typy drah. 

Projekty jsou realizovány po celém světě. Tato firma již zbudovala přes 300 drah po celém 

světě, například v USA, Korea, Vietnam, Izrael. V České republice je postaveno k 

1.1.2014 (dle webu Wiegand) celkem 7 tratí. Všechny jsou realizovány s tažným lanem.[4] 

Název Délka Rok vybudování 

Bobová dráha Dolní Morava 1106 2011 

Skipark Mladé Buky 985 2011 

Všesportovní areál Obří Sud Javorník 1100 2010 

Bobová dráha Němčičky 671 2010 

Relaxpark Pec pod Sněžkou, SIVIA CZ s.r.o. 660 2007 

Heipark Tošovice 965 2005 

Bobová dráha Mosty u Jablunkova 650 2004 

[4] 
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3. Obecné rozdělení 
Samotné bobové dráhy můžeme řadit do několika kategorií dle konstrukce trati, jejího 

průřezu, typů použitých vozíků, uchycení k zemi, na typu použitých bezpečnostních prvků, 

pohonu vozíků, použitého zařízení pro zpětnou dopravu osob a vozíku do startovací 

polohy/stanice a další kritéria – rozlišovací prvky je možno určit. Například dle provedení: 

zimní – v ledovém korytě, pozemní dráhy.[4] 

3.1. Ledová bobová dráha a boby  

Jedná se o zimní sport kdy boby - v podstatě sáně s řízením ovládaným jezdcem, jedou 

po nožích na ledové trati různě zakřivené a poháněné lidskou silou na startu a poté vlastní 

gravitací. Maximální rychlost je kolem 140-150km/h a přetížení v ostrých zatáčkách 

dosahuje hodnot až 5G. [9] 

 

Obr. 1 Jezdec při startu na skeletonu [8] 

Většina drah je uměle postavených s chladicími systémy. Jedině ve Svatém Mořici 

(Švýcarsko) je dráha přírodní - budovaná z ledových bloků, do kterých se poté vytvaruje 

koryto. Tento sport je zařazen mezi olympijské od roku 1924 (Chamonix). Samotný bob 

může být až čtyřmístný, pak existují tzv. skeletony – což je v podstatě tvarovaná deska 

s noži, na níž jezdec leží několik cm nad povrchem. [9] [10] 
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Existuje také letní varianta – kde jsou vozíky umístěny na kolečkách - kladičkách. Zde 

se trénuje samotný start, protože ten je v této disciplíně klíčový – nabírá se počáteční 

rychlost, a celkově se čas startu také hlídá, aby byl co nejkratší. Trénuje se i položení 

jezdce na samotný bob. [7] 

 

Obr. 2 Letní verze - trénink startů [7] 

Jízda je velmi nebezpečná a v raných fázích tohoto sportu docházelo k četným 

zraněním a nehodám (viz Obr. 3). [9] 

 

Obr. 3 Posádka italského 4místného bobu na hraně ledové dráhy [10] 
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3.2. Pozemní dráhy 

Tyto dráhy fungují na principu mechanického vedení vozíků popřípadě jejich řízením 

v upravené dráze s bezpečnostními prvky.  

Mechanické vedení může být v podobě kolejnic a přídavných bezpečnostních kladek 

proti vybočení nebo pro případ zachycení bobu. Samotné vyjetí z dráhy, respektive 

uskočení z vedení, je způsobeno odstředivým zrychlením při průjezdu obloukem, vlivem 

natočení vozíku, různých nerovností na dráze, případně negativním/pozitivním zrychlením 

daným jízdou po dráze. [4] 

V některých případech je vedení vozíku provedeno skrze rameno, které určuje polohu 

na trati, chrání jej proti vybočení a v případě nebezpečí i vozík zastaví. Toto rameno je 

vedeno po vnější dráze, vedené paralelně s vlastní tratí. Dále též odesílá informace do 

řídicího systému, který zasáhne v případě potřeby do řízení vozíku. Pokud to ale není 

nutné, nechá jezdce, aby sám korigoval jízdu. [4] 

 

Obr. 4 Horská dráha Top Thrill Dragster - Cedar Point pohled z "věže" [12] 
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Horské dráhy 
V angličtině běžně překládané jako „roller coaster“. Horské dráhy, fungují většinou tak, 

že vozík je vyvezen, táhnut, tlačen do výchozího bodu. Zde má max. polohovou energii, 

kterou mění na energii kinetickou. Vozíky můžou mít i vlastní pohon, většinou se však 

využívá zabudované vratné stanice, vleku. [28] 

Při rozdělení podle výšky horských trati nad zemí existuje pár neoficiálních kategorií: 

Hyper Coaster - 200 feet (61 m) až 299 feet (91 m) 

Giga Coaster - 300 feet (91 m) až 399 feet (122 m) 

Strata Coaster - 400 feet (122 m) a víc  [32] 

 

Obr. 5 Horská dráha Top Thrill Dragster - Cedar Point [13] 
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Horské dráhy mají pro plynulé zrychlení obvyklé hodnoty +4 G až +5 G a v negativní 

zrychlení (vynáší vás ze sedačky ven) do -2 G. Dráhy samotné se dělí na ty, jež mají 

dřevěnou, nebo ocelovou konstrukci. Ocelová dráha umožňuje mnohem dynamičtější jízdu 

a i takové úseky kdy se jede ve vnitřní smyčce a vozík je veden po vnější straně. [28][30] 

Nevyšší dráhou je momentálně Kingda Ka (viz. Obr. 6) nacházející se v Six Flags 

Great Adventure v Jackson, New Jersey, USA. Výška je 456 stop což je přibližně 139 

metrů. Vozík zde dosáhne pomocí hydraulického odpalovacího zařízení rychlosti 206 km/h 

za 3,5s. [28] [29] 

 

Obr. 6 Horská dráha Kingda Ka [15] 

U této dráhy občas dojde k jevu zvanému „rollback“ kdy vozík po vypuštění nepřekoná 

1. převýšení trati a sjede dolů zpět do startovacího místa. Na toto jsou pasažéři upozorněni 

předem, aby se předešlo panice. Navíc jsou instalovány speciální magnetické brzdy, které 

regulují rychlost vozíku na cestě zpět.  [31] 

Nejrychlejší dráhou k 1.1.2014 je Formula Rossa v Abu Dhabi, Spojené Arabské 

Emiráty. Rychlosti 240 km/h je zde dosaženo za 4,8 sekundy. [14] 
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Nicméně tyto rekordy jsou vždy jen dočasné a v zásadě pro účely reklamy a vyšší 

návštěvnosti se dělají nové tratě vyšší, rychlejší, delší a s vyšším pocitem rizika. Například 

dráha Top Thrill Dragster v době svého otevření držela několik rekordů po dlouhou dobu: 

nejrychlejší horská dráha, nejvyšší horská dráha, také měla nejvyšší a nejrychlejší „volný 

pád“ z věže, na kterou jsou vozíky vyvezeny. 

Většinu těchto známých tratí produkuje a navrhuje švýcarská firma INTAMIN AG, 

která je průkopníkem v této oblasti a vlastní několik patentů na technologické řešení drah 

(brzdné a poháněcí systémy především a samozřejmě zabezpečovací systémy). 

Nejznámější dráhy, které ve své době držely různé rekordy, jsou například Top Thrill 

Dragster, Kingda Ka a i nově vybudovaná Formula Rossa.[14] [29] 

Vozík volně vedený v korytě s brzdící pákou 
Tento systém byl vyvinut jako první rané verze bobových drah. Jedná se bezpečný 

způsob, který zprostředkovává pocit jakoby volné jízdy. Nicméně ve volných úsecích se 

nachází pomocné vodící lišty, o které se kladičky opřou v případě vybočení. [4] [2] 

 

Obr. 7 Vozík v korytě vedený lištami [2] 
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Vozík vedený externí oporou  
Výhoda spočívá ve vysoké bezpečnosti a zároveň pocitu, že ovládáme směr i rychlost 

při jízdě. Avšak externí vedení snímá polohu a rychlost vozíku, a tak v případě nebezpečí 

ovládá samotný vozík, jak bylo uvedeno výše. Je tak spíše vhodný pro mladší jezdce. Dále 

při jízdě dodává pocit volnosti a možnosti pocitu volné jízdy v korytě/profilu dráhy. [4] 

 

Obr. 8 Vozík vedený externím ramenem [4] 

Vozík vedený po trubkové konstrukci  

Případ řešený v této práci. V angličtině se standartně mluví jako o „alpine coaster“. 

Běžný profil konstrukce je po celé délce dráhy. Firma Wiegand používá většinou 

standardizovaný profil na většině svých tratí. [4] 

Například: 6 nerezových trubek (tloušťka 4 mm). Prostřední dvě trubky o průměru 35 

mm slouží jako kryt spojení a případné vedení elektroinstalace, další pár o průměru 48 mm 

slouží k vedení vozíku, zachycení sil v případě jumpů (vertikálních zatáček), také jako 

brzdící plocha a v neposlední řadě jako nosný prvek. Vnější pár trubek o průměru 85 mm 

slouží pro samotný pojezd vozíku (pojezdové kladičky), zachycení dynamických účinků 

v průběhu jízdy, a nese samotnou hmotnost vozíku (bobu) a jezdce (jezdců).[4][11] 
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Trubky mohou být vyhřívané pro uzpůsobení pro zimní provoz. Nerezový materiál 

zajišťuje minimální údržbu povrchu a bezproblémový provoz za všech klimatických 

podmínek (ve spojení s vyhříváním celého profilu).[11] 

 

 

Obr. 9 Dráha v Imster Bergbahnen v zimním provozu [16] 

Trubky a celý profil tratě je po určité vzdálenosti (rozteči) spojen – většinou nosníkem 

tvořený z ocelového plechu. Dodržení roztečí a poloh trubek je kritické, v zatáčkách je 

nutno zvednout okrajové trubky vůči středním pro zachycení vozíku v náklonu, navíc 

v drtivé většině případů musí profil trati odpovídat velkému rozptylu rychlostí. Proto sklon 

tratí je v řádu jednotek procent.[11][4] 

Nejdelší dráha je postavena v rakouském městě Imst ve středisku Imster Bergbahnen. 

Tato bobová dráha má délku 3535 metrů. Nevyšší bod dráhy je v 1550 m.n.m. s celkovým 

převýšením 500 metrů. Na vozíku tuto dráhu sjedeme za zhruba 10-12 minut. Trať je 

uzpůsobena na zimní provoz, a těleso dráhy je maximálně 6 metrů nad zemí. [16] 
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4. Bezpečnost 
Bezpečnost všech typů drah je vysoce diskutované téma. Přeci jen atraktivita dané 

dráhy většinou závisí na pocitu strachu a našich biologických reakcích (třeba vyplavení 

hormonu adrenalinu). Samotné nehody se mohou stát ze dvou hlavních příčin: selhání 

konstrukce, selhání lidského faktoru (obsluha anebo pasažéři nedodržující/ignorující dané 

pokyny).[30] 

Zvláště u dětí anebo mladých lidí hrozí nekázeň a porušení bezpečnostních pravidel, u 

nemocných lidí může zase dojít k infarktu a jiným zdravotním potížím plynoucím z jízdy 

(zvýšení tlaku, rychlejší tep- pro tělo se jedná o krizovou situaci, celkově největší možné 

komplikace plynou pro kardiaky).[30] 

Dle Consumer Product Safety Commission v roce 2001 bylo hospitalizováno 134 

návštěvníků horských drah, a průměrně dle statistik dojde ke 2 úmrtím, které způsobí jízda 

na dráze (bobové, horské, aj.). Největší riziko způsobuje selhání a onemocnění srdce, 

negativní následky vlivem zrychlení na organismus (zejména mozek, ale i jiné vnitřní 

orgány). Většina lidí byla relativně zdravá, jen náhlé krizové podmínky vyvolaly tyto 

fyziologické problémy.[30] 

Dále v roce 2003 Brain Injury Association of America prohlásila: „Je prokázáno, že 

jízdy na horských drahách v některých případech představují pro některé osoby zdravotní 

riziko. Stejně tak je prokázáno, že většina lidí nebude těmito jízdami nijak nepříznivě 

zdravotně ovlivněna.“ [30] 

Ohledně nekázně je zaznamenáno dokonce i na videu případ z dráhy v Rakousku, 

Mieders, kdy návštěvník ze zlosti najede do vozíku před sebou, protože ten jej brzdí. 

Případ se stal v roce 2013. Navíc spousta návštěvníků chce dané tratě projet ve stylu „no 

brakes“, tedy žádné brzdy, a následně toto točí i na video. Tratě mají bezpečnostní prvky i 

takové jízdě uzpůsobené, nicméně takový návštěvník žene zbytečně své možnosti, 

možnosti dráhy a případně i svého okolí na krajní meze, a když navíc dožene dalšího 

jezdce, může dojít v některých případech ke kolizi.[3] 
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Samotné selhání konstrukce, po pevnostní stránce je ojedinělá záležitost, spíše dochází 

k selhání zabezpečovacích systémů. Na větších drahách je normální, že je na trati více 

jezdců, bobů a tyto je nutno sledovat - předcházet jejich kolizi, různými snímači polohy, 

mechanickými či elektronickými závorami. 

 

Obr. 10 Dráha z pohledu jezdce [3] 
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5. Vratné stanice 
Vratná stanice slouží k dopravě vozíků, zpět na vrchní část trati. Většinou jde o lanový 

systém, v dolní stanici nebo též horní se mohou vozíky zdržovat do zásoby pro jezdce, také 

může dojít dopravě pasažérů na vozících/bobech. Vozíky se přichytí k lanu a dovezou do 

výstupní stanice. 

Pohon je většinou volen asynchronní elektromotor, v horských střediscích může být 

zdrojem elektrického proudu i spalovací motor fungující jako generátor. Přenos síly je 

zajištěn třením mezi lanem a kotoučem. [26] 

 

Obr. 11 Vlek od firmy Wiegand [4] 



Diplomová práce 
 

29 
 

V případě přetržení lana, nebo jeho proklouznutí, musí být zpětná dráha (vlek) vybaven 

bezpečnostními prvky, jež vozíky zachytí. Pokud jde navíc o dopravu osob, musí být 

bezpečnost o to navýšena a pojištěna i proti selhání lidského faktoru – například 

nedodržení odstupů vozíků a tím pádem počtu vozíků na trati. Také je zde možnost kolizí 

na horní části trati. K tomu by došlo, pokud by jezdec příliš intenzivně brzdil a další vozík 

by jej dojel. [26] 

Typy tratí se liší už v samotném profilu: používá se trubkový profil (například systém 

společnosti Wiegand), nebo dvě samostatné kolejnice, jež využívají pojezdových kol a jsou 

dané jejich rozteči. Ideální je omezit veškeré pohybové odpory po trati. Také je nutné 

zajistit ideální odvalování kol po profilech/kolejnicích. Poté je nutno věnovat pozornost 

zabezpečení vozíku na dráze, dbát zvýšené pozornosti, pokud nevyužíváme všech 

opěrných kladiček na bobu/vozíku. 

K umístění pohonu na vozíky / boby dochází zcela výjimečně a jedná se spíše o 

záležitost souprav na horských drahách pro nouzové případy anebo delší a složité tratě.  

V některých střediscích je použito dopravní zařízení zvlášť pro pasažéry a vozíky. 

Zákazníci tak většinou usednou na klasickou sedačkovou lanovku a jsou vyvezeni nahoru 

do střediska, kde je pak více možností k aktivitám (lyžování, bobová dráha, občerstvení, 

běžecké trasy atd.) 

Profil tratě nese hlavně hmotnost vozíků a případných pasažérů, vzhledem k povaze 

jízdy zde dochází k minimálním dynamickým účinkům. Jedná se pouze o trať, jež vyveze 

jezdce a bob nahoru. Většinou se volí přímá rovná trasa, minimalizují se tak odpory 

v zatáčkách, též náklady na materiál klesají s větší jednoduchostí tratě, a nedochází 

k příčení vozíků v ohybech a namáhání konstrukce vlivem dynamických sil způsobených 

boby na trati. 
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6. Lanový vlek  
Lanový vlek je tažné zařízení pro dopravu vozíků ze spodní stanice do horní části trati, 

kde většinou samovolně po odbrzdění pokračují v cestě na trati, ve většině případů se 

dopravuje vozík již s pasažéry/osádkou. 

 

Obr. 12 Přípojný úsek lanového vleku Tošovice (foto autor) 

 

6.1. Princip činnosti 

Samotná bobová dráha funguje na principu gravitační dopravy, tudíž celý vozík je 

poháněn složkou tíhové síly, na základě jeho hmotnosti. Takže je nutno mít pojítko mezi 

spodní stanicí a horním místem pro vypuštění vozíků, které vozíky i s osobami dopraví 

mezi těmito body. 

 Většinou se vybere vhodná atraktivní lokalita, svah nemusí být příliš prudký, nicméně 

čím delší a prudší svah, tím jsou možnosti realizované dráhy větší, co se týče různých 

zatáček, skoků a jiných vzrušujících prvků na trati. Jinak by se muselo přikročit k umělému 

navýšení konstrukce. 
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Samotný vlek je často realizován jako přímá lanová dráha, s poháněcí a vratnou stanicí. 

To je i případ řešený v této práci. Funguje jako výtah, díky kterému dostane vozík 

s pasažéry svoji potenciální energii, kterou posléze využije ke svému pohonu. 

Spodní stanice může být poháněná anebo naopak, pouze vratná. Dále je nutné umístit 

napínání lana. Napínání lana nám bude ovlivňovat prověšení lana, a musí být vhodně 

zvoleno i vzhledem k rázům při odpojení a připojení vozíků na tažné lano. [27] 

 

Obr. 13 Vratná spodní stanice (foto autor) 

Když přijde nový zákazník – pasažér, je nejprve instruován o bezpečnosti a pokynech 

pro řízení vozíku, v tom pomáhá i názorná tabule s textem a obrázky popisující pravidla a 

zásady chovaní za jízdy. 

Poté je usazen do vozíku, připoután bezpečnostními pásy a může se rozjet. Je zde 

umístněno čidlo, které snímá, že je připraven další vozík a semafor pouští dalšího jezdce až 

poté, co je dodržena správná rozteč mezi vozíky. 

Toto bezpečností opatření je ovšem velmi často ignorováno. Pokud nedojde k vnějšímu 

zásahu – například obsluhy – může vozík projet a napojit se na lano i dříve, než je to 

vhodné. 
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Poté hrozí dvě rizika. K prvnímu může dojít, pokud bude více vozíků na trati a došlo by 

k přetížení větve. Pak je nutno se spolehnout na limity a bezpečnostní rezervy dané tratě. 

Popřípadě pokud dojde k prasknutí lana, prokluzu na kladce tak vozíky se zachytí na 

bezpečnostním zařízení na dráze. 

Druhé nebezpečí spočívá v neukázněném řízení vozíků, kdy rychlejší horní jezdec 

naráží do vozíku/vozíků před sebou, opět dochází k jevům a situacím, pro které trať nebyla 

původně určena.Tomuto problému se věnujeme na závěr, po stránce bezpečnosti řešené 

konstrukce v této práci. 

 

Obr. 14 Vozík a část dráhy s trubkovou konstrukcí (foto autor) 

 

Následně vozík najede na přípojné místo, kde se napojí na tažné lano a je vyvezen až 

nahoru do horní části, kde je v mírném sklonu vypojen a dále jede samostatně. V tomto 

prvku je dbát zvýšené pozornosti při konstrukci, aby došlo hladkému průběhu celé operace. 
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Jakmile vozík přijíždí do spodní stanice, je posádka upozorněna cedulemi pro 

zabrzdění do nejmenší možné rychlosti. Jsou zde instalovány i jakési záclony, které donutí 

pasažéry brzdit – kdyby projeli příliš rychle, tak by náraz do nich nebyl příjemný a jde o 

jakýsi donucovací prostředek pro lidi, kteří by neposlechli daných pokynů. 

 

Obr. 15 Detail přípojného místa (foto autor) 

 

Následuje výstupní bod, ve kterém dojde k navezení vozíku na gumové pásy, 

pohybující se vhodnou rychlostí tak, aby posádka mohla bezpečně opustit bob i s 

odpoutáním bezpečnostních pásů.  

 



Diplomová práce 
 

34 
 

 

 

Obr. 16 Výstupní bod - napojení na pásový vlek (foto autor) 

 

Obr. 17 Detail vyvýšení pro manipulaci na pásech (foto autor) 
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Poté je vozík již sám svezen do části tratě, která funguje jako zásobník bobů. 

Přebytečné boby jsou uskladněny, zavěšeny na hácích pomocí obsluhy dolní stanice. Zde 

je prováděna prohlídka, údržba a celkové opravy vozíku a všech jeho ústrojí. 

Obr. 18 Sklad vozíků (foto autor) 
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7. Návrh nosného lana 
V této kapitole jsou provedeny nezbytné výpočty k navržení nosného lana. Je nutno 

vypočíst síly v laně na základě statických a dynamických sil během chodu zařízení. 

Poháněcí stanice je umístěna v horní části a zároveň bude i napínací část. 

 

Obr. 19 Schéma tratě (autor) 

7.1. Výpočet sil v laně 

Hmotnost vozíku na vleku s pasažéry a jejich počet na trati: 

mvz = mb+2·mo	[kg]   [7.1.1.] 

 mvz- celková hmotnost jednoho vozíku se dvěma pasažéry	
  m  - volím dle informací (Tošovice) hmotnost 1 bobu  50kg	
 mo  - volím hmotnost jedné osoby 100kg	
mvz	=	50+2·100	=	250kg  

Bob je zadán dvojmístný. Výhoda tohoto uspořádání spočívá v relativně nepatrném 

navýšení hmotnosti při zvýšení přepravní kapacity o dvojnásobek. Také je možnost jízdy 

pro dvojice – páry, pro které bude jízda jistě zábavnější, efektnější. Dále je nutno uvažovat 

a zakomponovat průměrnou hmotnost pasažéra. 

Průměrná hmotnost muže v roce 2011 byla 83.6 kg. Pro tuto aplikaci volím 100 kg pro 

naddimenzování, při velké souhře okolností se může stát, že přijde více obézních lidí a 

tudíž by návrh lana nemusel stačit, takovýmto způsobem budeme na straně bezpečnosti. 
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Navíc dle trendu se lidé stávají čím dál těžšími - rostou více do výšky a zároveň přibývá 

také lidí s nadváhou. [17] 

Rovněž je nutné vzít v úvahu možnost, že pasažéři si mohou s sebou brát různé 

cennosti sebou. Poté samotné oblečení může v zimním období mít hmotnost cca 5 kg 

(obuv, kalhoty, bunda). Proto je zvolena hmotnost pro jednu osobu 100 kg. 

Počet vozíků/bobů na trati 
Q=240	ks h⁄    

Q – dopravní množství (viz. zadání) 

	Q= 240
60 =4ks min⁄ → 

to	=	60/Q	[s]           [7.1.2.]  

 - čas, za který musí vyjet nový vozík pro dané Q 

to	=	 604 =15s 
Každých 15s vyjede nový vozík, aby se splnila podmínka pro dopravní množství. 

Doba jízdy vozíku 
Pro výpočet je nutno předem zvolit rychlost vleku, pro podobné aplikace se jeví jako 

optimální rychlost mezi 0,5-1 m/s, volím 1 m/s. [26][27] 

tjvz=	 L	v 	[s] [7.1.3.] 

tjvz – čas za který vozík ujede dráhu od bodu připoutání k výpustnímu místu 
L – vzdálenost mezi napojením a odpojením vozíku (viz. zadání) –300 metrů 
v – pojezdová rychlost vozíků  

tjvz=	 300	1 = 300  

Počet vozíků na trati 

ivz=
tjvz

to
	[ks] [7.1.4.] 

ivz - počet vozíků na trati 
tjvz – čas za který vozík ujede dráhu od bodu připoutání k výpustnímu místu 

- čas, za který musí vyjet nový vozík pro dané Q 

ivz=300
15 =20 
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Rozteč mezi vozíky 

st=	L-ivz∙Lvzivz 	[m] [7.1.5.] 

st – rozteč mezi vozíky na trati 
ivz - počet vozíků na trati 
L – vzdálenost mezi napojením a odpojením vozíku (viz. zadání) – 300 metrů 
Lvz – délka vozíku – 2m 

st=	 300-20∙220 =13m 

7.2. Statické síly působící v laně 

Působí složka tíhy z vozíků, lana, následně odpory z valení vozíků po dráze a lana po 

kladičkách, při rychlosti 1m/s odpor vzduchu můžeme zanedbat. 

G = 	m ∙ g	[N] [7.2.1.] 

Gvz – tíha jednoho vozíku 
mvz- celková hmotnost jednoho vozíku se dvěma pasažéry 
g – gravitační zrychlení – volím 9,807 m/s2 

G = 	250 ∙ 9,807	 = 	2451,75N  

Složka tíhy, která působí v laně je přímo úměrná úhlu sklonu, a představuje vlastně 

odpor z překonání převýšení. [26] 

Úhel stoupání dráhy 

sinα = h
L → 	α = sin h

L  [7. 2.2.] 

α1 – úhel stoupání tratě s vozíky 
L – vzdálenost mezi napojením a odpojením vozíku (viz. zadání) – 300 metrů 
h – převýšení tratě (viz. zadání) – 80 metrů 

= 80
300 = 15,466° = 15°27´58´´ 

Složka tíhy jednoho vozíku působící v laně 
F = G ∙ sin(α )	[N] [7.2.3.] 

FGvz – síla v laně způsobená sinovou složkou tíhy vozíku 
Gvz – tíha jednoho vozíku 
α1 – úhel stoupání tratě s vozíky 

= 2451,75 ∙ sin(15,466) = 653,7996N 
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Odpor z valení vozíku po trati    
Vozík má hlavní pojezdové kladky z polymeru, dochází zde k valivému tření, tudíž je 

nutné určit rameno valivého odporu (součinitel valivého tření) ξkvz. Dochází zde ještě k 

dalšímu valivému pohybu a to v ložisku hlavních nosných kladek. Další pár bočních 

pomocných kladiček se také odvaluje, pokud dojde ke kontaktu s profilem dráhy, na ně 

však působí v ideálním případě minimální síla (viz v kapitole o příčení vozíku). Tyto 

pomocné kladičky brání vozíku ve vybočení z tělesa dráhy. Teoreticky nám pouze zvyšují 

odpor svými ztrátami v ložiscích, případně při odvalování, když se vozík vzpříčí na 

dráze.[5][26] 

 

Obr. 20 Schéma podvozku a vedení vozíku po profilu dráhy (autor) 

 

Na obrázku vidíme celý systém kladek na reálné konstrukci. U písmene A je boční 

pomocná kladička s brzdovým špalkem, u písmene B je hlavní pojezdové kolo. Brzdový 

špalek brání vyskočení vozíku mimo jízdní profil, a samozřejmě slouží jako brzda vozíku. 

Na druhé straně je totožný systém a tento pár je na celém vozíku dvakrát – přední a zadní 

náprava – osa. Tedy 4 hlavní pojezdové kladky, 4 boční a 4 brzdové špalky. 
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Obr. 21 Systém kladek vozíku (foto autor) 

 

Třecí síla z valivého tření hlavní kladičky 
Jako první krok musíme spočítat normálovou sílu v hlavních pojezdových kladičkách. 

Pro zjednodušení počítáme sílu na všech kladičkách stejnou, protože celkový odpor z tření 

bude stejný - nakonec všechny síly/odpory sečteme. 

Tíha vozíku připadající na jednu kladičku 

F = G
i [N] [7.2.4.] 

F = 2451,75
4 = 612,938N 

 FGK - síla působící na jednu kladičku 
 ikvz-počet jednotlivých kladek (4 ks) 

Gvz – tíha jednoho vozíku 
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Valivé tření  
Princip valivého tření spočívá v reakci podložky na odvalovanou kladičku, po směru 

hodinových ručiček. Protože podložka se vlivem síly deformuje, tak dojde k posunutí 

reakce N od podložky na rameni valivého tření ξ (xí). Tím vznikne moment, který nám 

brzdí výsledný pohyb. Pokud chceme spočítat sílu od valení Fv, tak vycházíme z 

momentové podmínky. [5] 

F ∙ R = N ∙ ξ 

 

Obr. 22 Valivé tření (autor) 

Valivé tření se děje i mezi kladkami na bobu a to jak hlavních nosných, tak i bočních, 

které zabraňují vyjetí vozíku a zajišťují jeho stabilitu. Proto můžeme dále pokračovat 

vztahem pro výpočet valivého odporu pojezdového kola bobu. Protože budou vozíky 

poháněny až na trati se sklonem, musíme sílu ještě přepočíst na kosinovou složku tíhy. 

F = F ∙ cos(α ) ∙
R ∙ η 	[N] [7.2.5.] 

Ftk – valivý odpor jednoho pojezdového kola vozíku 
FGK – síla působící na jednu kladičku 
α1 – úhel stoupání tratě s vozíky 
ξkvz - rameno valivého odporu hlavních nosných kladek vozíku – volím 0,002m 
(polymer na oceli) 
Rkvz - poloměr kladky vozíku volím 32,5 mm -> 0,0325m 
ηkl – účinnost ložiska v kladičce (vnitřní valivé tření kuliček mezi kroužky) – volím 

  0,98 (98%) 

F = 612,938 ∙ cos15,466) ∙ 0,002
0,0325 ∙ 0,98 = 37,095N	 
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Jak již bylo uvedeno výše, tato síla je průměrná hodnota – po trase se tato síla na 

kladičce bude měnit. Například v úseku, kdy jede vozík v náklonu, bude rozložení sil jiné. 

Také lze předpokládat, že vlivem nerovností na trati se budou jednotlivé kladičky 

zatěžovat více na úkor jiných (stabilitu bychom mohli udržet na 3 bodech). 

  

Obr. 23 Skutečné rozložení normálových a třecích sil na vozíku (autor) 

Valivý odpor jednoho vozíku: 
F = i ∙ F [N] [7.2.6.] 

Fkvz – valivý odpor jednoho vozíku 
ikvz – počet jednotlivých kladek (4 ks) 
Ftk – valivý odpor jednoho pojezdového kola 

F = 4 ∙ 37,095 = 148,381N 

Příčení vozíku 
Při průjezdu tratí může dojít k vyosení vozíku mimo ideální pojezdovou dráhu, tím 

může dojít k příčení vozíku. Toto eliminují do jisté míry boční kladičky, ale bude docházet 

zase ke zvýšení odporů díky valivému tření těchto kladiček o vedení. Vozík je tažený 

lanem za přední nosník, takže tento fakt eliminuje síly nebo samotné příčení tak, že by 

neměly působit dlouhodobě. Také lze vzít v úvahu to, jak jsou kladky upevněny k vozíku. 

Celé zjednodušené schéma je na obrázku. 
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 Pokud budou kladky uloženy v pohyblivém uložení s pružinami, tak tyto pružiny by 

měly ustálit a vystředit vždy vozík do ideální polohy. Také tak dojde ke zklidnění jízdy. 

Tyto pružiny by ovšem musely být dostatečně tuhé a dimenzované i pro samostatnou jízdu 

na trati. Návrh vozíku ale nespadá do této práce, je nutno pouze uvažovat o jeho provoze 

na trati, se všemi důsledky na ni mající. 

Pokud bychom počítali, že dochází k příčení po celé délce a u všech vozíků, systém by 

byl značně naddimenzovaný - tudíž v této části bude zváženo vše podle pravděpodobností, 

co se může na trati stát a čeho si obsluha všimne.  

a) Vozík může být poškozen a jeho pojezdové kolečko přidřené, toho si ale všimne již 

obsluha. Každý vozík je prověřen, než je puštěn na dráhu. Ale můžeme počítat že 1-2 

vozíky se mohou poškodit přímo na trati. 

b) Na trati se vyskytne problémový úsek. Opět by si toho měla obsluha všimnout, určitě 

nebude celá trať vykazovat tento problém po celé svojí délce - proto můžeme počítat, že v 

tomto úseku pojede zrovna jeden vozík. 

Takže sílu od příčení vztáhneme na 2 "vadné" vozíky a na 2 kritická mísa, která ale ve 

výpočtu uvedeme jako další 2 vozíky. 

Síla je uvažována jako vliv sinové složky tíhy, která se snaží vozík překlopit/přetočit 

okolo horního záchytu lana 

F = G ∙ sin(α ) ∙
2 ∙ R ∙ η [N] [7.2.7.] 

 Fpvz - síla od příčení jednoho vozíku 

Gvz – tíha jednoho vozíku 

α1 – úhel stoupání tratě s vozíky 

ξvkvz - rameno valivého odporu vedlejších kladiček vozíku – volím 0,002m (polymer 

 na oceli) 

Rvkvz - poloměr vedlejších kladiček vozíku - volím 15 mm -> 0,015m 

ηvkl – účinnost ložiska vedlejších kladiček vozíku (vnitřní valivé tření kuliček mezi 

  kroužky) – volím 0,98 (98%) 

 

F = 2451,75 ∙ sin	(15,466) ∙ 0,002
2 ∙ 0,015 ∙ 0,98 = 44,476N 

 



Diplomová práce 
 

44 
 

Celková statická síla v laně: 
 V této síle jsou zahrnuty veškeré odpory, které se na trati mohou vyskytnout: odpor 

z valení, odpor ze zvedání vozíků, příčení vozíků, odpory kladek lana, odpory lanovnic, 

ložiska lanovnic. Přídavné odpory kladek a lanovnic jsou započítány součinitelem 1,05 

[26][27] 

F = 	 (F ∙ ivz + F ∙ ivz + F ∙ ivzp) ∙ 1,05 [7.2.8.] 

 Fsc - celková statická síla v laně 

Fkvz – valivý odpor jednoho vozíku 

ivz - počet vozíků na trati 

FGvz – síla v laně způsobená sinovou složkou tíhy vozíku 

 Fpvz - síla od příčení jednoho vozíku 

F = 	 (148,381 ∙ 20 + 653,7996 ∙ 20 + 44,476 ∙ 4) ∙ 1,05	[N] 
F = 16221,52 ∙ 1,05 = 17032,6N 

7.3. Návrh tažného lana 

Nyní je možné dle porovnání spočtených statických sil s únosností jednotlivých typů 

lan, zvolení konkrétního průřezu/průměr lana. Volím smíšenou konstrukci SEAL - 

WARRINGTON s vláknitou duší. Je doporučená pro lanové dráhy jako nosný i tažný 

prvek. Má výhody v odolnosti vůči velkým příčným tlakům, otěru a díky duši i zásobu 

maziva pro venkovní provoz. Příčné tlaky a otěr budou vznikat při připojení vozíků na lano 

pomocí samosvorného třecího mechanismu, dále v drážce lanovnic, popřípadě vodících 

kladek. [26][18] 

 Mechanicky tedy bude lano silně opotřebováváno právě během připojování vozíku a 

dále po celou dobu než dojde k jeho odpojení. Můžeme předpokládat, že tlak se rozšíří do 

vnitřních ploch mezi dráty v laně a i zde tak bude docházet k otěru drátů mezi sebou. 

Povrchová úprava bude pozinkovaný drát, dále samotné mazivo by mělo působit 

vodoodpudivě a chránit tak lano před korozí. Samozřejmostí jsou pravidelné kontroly a 

prohlídky lana, a jeho údržba. 

 Je nutno podotknout, že správně by mělo stačit mazivo obsažené v duši lana. S volbou 

lana je taky spojeno určení tření a průměrů lanovnic, to je provedeno v následujících 

kapitolách, nicméně v samotném výpočtu je nutno vzít tuto skutečnost již nyní, při 

předběžném návrhu lana. 
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Šestipramenné ocelové lano - SEAL - WARRINGTON - 186 drátů (6 x 31) (PN 95-02) 

 

Obr. 24 Řez lanem SEAL - WARRINGTON (6 x 31) [18] 

LANO 16 ČSN EN 12385-8 6 x 31WS-FC 1770 A 

dL = 16mm     Měrná hmotnost lana mL = 0,910kg/m 

Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa FDL = 178,5kN 
l 	= 	2 ∙ 300 + 2 ∙ 10 + 2 ∙ 10	 = 640m celková délka lana 

7.4. Dynamické síly působící v laně 

Zde bude hlavní roli hrát zvolené zrychlení při rozjezdu vozíků a tratě samotné. Dále 

jejich hmotnost, respektive setrvačná hmotnost.  

V nouzovém případě musíme počítat s tím, že dojde k zastavení tratě s již napojenými 

vozíky na laně. Vozíky budou teoreticky obsazeny na svoji maximální nosnost. A poté je 

nutné, aby byl pohon schopen celý vlek rozjet při zvoleném zrychlení a také lano 

naddimenzovat i pro tyto dynamické síly. Proto bude spočtena postupně celková 

dynamická síla, která při rozjezdu bude působit. 

Pro samotný výpočet je nutno zvolit zrychlení, se kterým se bude celá trať rozbíhat. 

Vzhledem k typu aplikace volím zrychlení 0,3 m/s2. Pro předběžný návrh bylo použito 

koeficientu 1,05 pro zavedení odporů z kladek a lanovnic. Tyto konstrukční prvky bylo 

možné přesně určit až díky dalším výpočtům. Díky tomu se zpětně výpočet příliš nezměnil 

po numerické stránce a například bezpečnost lana nebo výkon poháněcí stanice zůstal 

prakticky stejný a byly z velké většiny použity stejné prvky jako u prvních předběžných 

výpočtů. [26][27] 

Hmotnost, která bude urychlována: 

- vozíky 

- lano 

- hmotnost rotačních součástí - je spočteno níže 
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m = m ∙ ivz + m ∙ l    [7.4.1.] 

 ma - setrvačná hmotnost – celková hmota, která bude urychlována 
mVZ - celková hmotnost jednoho vozíku se dvěma pasažéry  
ivz - počet vozíků na trati 
mL - hmotnost tažného lana na 1 metr 
lLC- celková délka tažného lana 

m = 250 ∙ 20 + 0,91 ∙ 640 = 5582,4kg 

Dynamické síly z rotačních hmot - kladky a lanovnice  
Tyto účinky je nutné vztáhnout vždy k dané součásti, která má svůj poloměr. Poté je 

možno zahrnout po přepočtu do celkové síly. Protože zde počítáme s pohybem po kružnici, 

musíme přepočítat již definované zrychlení na úhlové zrychlení ε: 

ε = 	 aR 		
rad
s  [7.4.2.] 

 εti - úhlové zrychlení dané součásti 
at – maximální zrychlení – zvoleno s ohledem na druh provozu 0,3m/s2 

 Ri - poloměr konkrétní rotační součásti 

F =
I ∙ i ∙ a

R
R +

I ∙ a
R

R +
I ∙ a

R
R 	[N] [7.4.3.] 

FDR – dynamický odpor od rotujících součástí  
 IKN - moment setrvačnosti nosné lanové kladičky (zjištěno pomocí Inventor 2012) 
 iKN - počet nosných kladiček na celé trati 
 RKN - poloměr nosných lanových kladiček 
 ILV - moment setrvačnosti vratné lanovnice (zjištěno pomocí Inventor 2012) 
 RLV - poloměr vratné lanovnice 
 ILP - moment setrvačnosti poháněné lanovnice (zjištěno pomocí Inventor 2012) 
 RLP - poloměr poháněné lanovnice 

F =
	0,02736 ∙ 14 ∙ 0,3

0,105
0,06 +

34.9 ∙ 0,3
0,6

0,6 +
34.9 ∙ 0,3

0,6
0,6 = 68,59N 

Celková dynamická síla působící v laně 
Nastane při rozjezdu s 20 vozíky na trati - to je plně naložené 

F = (m ∙ a ) + F [N] [7.4.4.] 

FDC – celková dynamická síla 
FDR – dynamický odpor od rotujících součástí  
at – maximální zrychlení – zvoleno s ohledem na druh provozu 0,3m/s2 

F = 5582,4 ∙ 0,3 + 68,59	 = 1743,31N 
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7.5. Výpočet sil na hnané lanovnici 

V této kapitole jsou spočítány síly, které působí při zatížené větvi lana v lanovnici. 

Výpočet proběhne na principu normy ČSN ISO 5048. Výpočty využívají hodnoty z kapitol 

o tření v drážce lanovnice a určení všech odporů na trati. [24][26] 

Celková síla všech odporů proti pohybu 

F = F + F 	[N]   [7.5.1.]  

FCO – celková obvodová síla  
Fsc - celková statická síla v laně 
FDC – celková dynamická síla 

F = 1743,31 + 17032,6 = 18775,9N 

Výpočet odbíhající síly  

F = k ∙ F
e ∙ − 1 [N] [7.5.2.] [26] 

FO – odbíhající síla na lanovnici – poháněcí stanice 
ks – koeficient bezpečnosti proti prokluzu (pro lanové dráhy 1,25)  
αG – úhel opásání (180° = π )  
µL- součinitel tření lana na třecím kotouči 

F = 1,25 ∙ 18775,9
∙ , − 1 = ,  

Výpočet nabíhající síly  

F = F + Fo	[N] [7.5.3.] [26] 

FN – nabíhající síla na lanovnici – poháněcí stanice 

F = 18775,9 + 5070,53 = ,  

Výpočet napínací síly  

F = 2 ∙ F − (2 ∙ ∙ g ∙ L′ ∙ sin(α))	[N]  [7.5.4.] [26] 

 - v tomto případě je vzdálenost od pohonu L'=0 
 FZ - napínací síla 

mL - hmotnost tažného lana na 1 metr 

F = 2 ∙ 5070,53 = ,  
 

7.6. Kontrola lana 
Při tomto výpočtu můžeme uvažovat, že maximální síla je rovna síle nabíhající na 

lanovnici, jsou zde již započítány i dynamické odpory a tak není nutno je znova zahrnovat 

do výpočtu, statické a pohybové odpory jsou taky zahrnuty. [26][27] 
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F = F [N] [7.6.1.] 

 FLmax - maximální síla působící v laně 

F = 23846,43N 

k = F
F 	[−] [7.6.2.] [26][27] 

 FDL - maximální dovolená síla v laně  
 kL - součinitel bezpečnosti (musí být minimálně 5-6 pro tažné lano horské lanovky)
        

k = 178500
23846,43 = 7,48	[−] 

 

Bezpečnost lana vyšla vyšší, než je doporučený rozsah. Ale tento rozsah je pro 

minimální bezpečnost, tudíž nevadí, pokud bude vyšší. Navíc je umožněno později zvýšit 

zátěž na lano, a tím zvýšit přepravní kapacitu, také zde existuje bezpečnostní rezerva 

v případě přetížení lana. 
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8. Graficko-početní metoda 
Tato kapitola obsahuje výpočet a grafické znázornění tahů v klíčových bodech vleku. 

Bude postupováno dle normy ČSN ISO 5048 [24]. Také budou stanoveny odpory na trati, 

zkontrolována rozteč kladek a bezpečnost lana na základě výpočtů z graficko-početní 

metody.  

8.1. Stanovení odporů na trati 

Odpory na trati jsou rozděleny na vratnou a nosnou větev. Úseky se liší v tom, že ve 

vratné větvi je lano vedeno v kladičkách, kdežto v nosné je tíha vozíků, osob a lana 

přenesena na pojezdové kladky vozíků. 

Stanovení odporů dle normy ČSN ISO 5048 : 

Pro dopravníky delší jak 80 metrů toto se bude týkat vratného úseku dopravníku bez 

vozíků: 

C = L + L
L 	 [−] [8.1.1.] [24] [26] 

 C1 - součinitel vedlejšího odporu 
 L - vzdálenost mezi napojením a odpojením vozíku (viz. zadání) – 300 metrů  
 L0 - přídavná délka dle normy ČSN ISO 5048 (70-100m) -> volím 70m 

C = 320 + 70
320 = 1,219 

w = C ∙ f  [−] [8.1.2.] [24] [26] 
 w1 - měrný pohybový odpor - lano na vodících kladičkách 
 f1 - globální součinitel tření volím 0,02[-] 
w = 1,219 ∙ 0,02 = 0,02438 

Stanovení odporů dle určení z poměrů tažné síly k tíze: 
F = G ∙ sin(α ) + G ∙ cos(α ) ∙ w 	[N] [8.1.3.] [26] 

Vztah [8.1.3.] je obecný a budeme z něj vycházet pro další postup výpočtu. Pokud bude 

úhel sklonu roven nule a zároveň rychlost konstantní, dostaneme měrný pohybový odpor 

pro statické odpory v horizontální dopravě, který při graficko-početní metodě můžeme 

následně přepočítat pomocí goniometrických funkcí. 

w = F
G [−] [8.1.4.] [26] 

Tímto zjednodušením můžeme tento odpor spočítat jako: 
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w =
F

cos(α )
G [−] [8.1.5.] 

 w2 - měrný pohybový odpor - zatížená větev - pohyb vozíku po dráze 
 Fkvz - valivý odpor jednoho vozíku 
 α1- úhel stoupání tratě s vozíky 
 Gvz - tíha jednoho vozíku 

=
148,381

cos	(15,466)
2451,75 = 0,0628[−] 

Výpočet měrné hmotnosti vozíků 

m = mvz∙ivz
L

kg
m  [8.1.6.] [26] 

 mVZm - měrná hmotnost vozíků [kg/m] 
 mvz - celková hmotnost jednoho vozíku se dvěma pasažéry 
 ivz - počet vozíků na trati 
 L - vzdálenost mezi napojením a odpojením vozíku (viz. zadání) – 300 metrů 

m = 250	∙	20
300 = 16,667 kg

m  

Hmotnosti rotujících částí kladek: 
Rozteč pro horní větev je stejná jako pro dolní kladičky. Z toho důvodu, že jakmile 

vozík bude napojen na lano, tak celková tíha vozíků i lana se bude přenášet přes pojezdová 

kola vozíků na profil konstrukce, a již ne na vodící kladky. Pokud bude připojen jen 

minimální počet vozíků, tak kladka bude i tak přenášet jen vlastní tíhu lana tam kde se o 

něj opře, když se lano prověsí. Hmotnost kladičky byla určena z 3D modelu, kde byly 

odečteny i hodnoty momentu setrvačnosti. 

t = t = 50m [8.1.7.] 

 tN - rozteč mezi kladkami - nosná větev 
 tV - rozteč mezi kladkami - vratná větev 

 
Obr. 25 Model lanové kladičky (autor) 
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m = m
t  [8.1.8.] [26] 

 mRmK - měrná hmotnost rotujících částí kladiček 
 mRK - hmotnost rotujících částí kladiček  
 tV - rozteč mezi kladkami - vratná větev 

m = 2 ∙ 5,4
50 = 0,216 kg

m  

 

Obr. 26 Stavitelná kladka 3D model (autor) 

V úseku nosném není použito 2 kladiček z důvodů vyššího tahu v laně, a tak bude 

postačovat 1 kladka. Proto: 

m = 5,4
50 = 0,108 kg

m  

mRmK2 - měrná hmotnost rotujících částí kladiček nosná větev 
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8.2. Jednotlivé tahy v laně  

Jednotlivé tahy v laně jsou určeny na základě měrných odporů a odporů ze zvedání 

břemene, následně je z nich možno určit silové poměry na lanovnici. 

Obecné vyjádření 

T = F  

T = T + (m + m ) ∙ g ∙ w ∙ L ∙ cos(α ) + (m ) ∙ g ∙ L ∙ sin(α ) 

T = T + (m + m ) ∙ g ∙ w ∙ L ∙ cos(α ) − (m ) ∙ g ∙ L ∙ sin(α ) 

T = T + (m + m ) ∙ g ∙ w ∙ L ∙ 
T = T  

T = T + (m + m + m ) ∙ g ∙ w ∙ L  

T = T + (m + m + m ) ∙ g ∙ w ∙ L ∙ cos(α ) + 

									+(m +m ) ∙ g ∙ L ∙ sin(α ) 

T = T + (m + m + m ) ∙ g ∙ w ∙ L ∙ cos(α ) + 

									+(m +m ) ∙ g ∙ L ∙ sin(α ) 

[8.2.1.] [26] 

T = F = F + K  [8.2.2.] [26] 

Dosazení hodnot 
T =  

T = T + (0,91 + 0,216) ∙ 9,807 ∙ 0,02438 ∙ 10 ∙ cos(13) + (0,91) ∙ 9,807 ∙ 10
∙ sin(13) N	 = T + ,  

T = T + (0,91 + 0,216) ∙ 9,807 ∙ 0,02438 ∙ 300 ∙ cos(15,466) 	− 

									−(0,91) ∙ 9,807 ∙ 300 ∙ sin(15,466) = T − ,  

T = T + (0,91 + 0,216) ∙ 9,807 ∙ 0,02438 ∙ 10	 = T − ,  

T = T = T − ,  

T = T + (0,91 + 16,667 + 0,108) ∙ 9,807 ∙ 0,0628 ∙ 10 = T − ,  

T = T + (0,91 + 16,667 + 0,108) ∙ 9,807 ∙ 0,0628 ∙ 300 ∙ cos(15,466) 	+ 

									+(0,91 + 16,667) ∙ 9,807 ∙ 300 ∙ sin(15,466) = T + ,  

T = T + (0,91 + 16,667 + 0,108) ∙ 9,807 ∙ 0,0628 ∙ 10 ∙ cos(13) 	+ 

									−(0,91 + 16,667) ∙ 9,807 ∙ 10 ∙ sin(13) = T + ,  
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Po jednoduché úpravě dostaneme vztah pro výpočet obvodové síly, z ní je poté nutno 

navrhnout pohon dopravníku. Dále určíme sílu odbíhající z třecí podmínky Eulerova 

vztahu a nabíhající sílu následně dopočítáme. 

Výpočet obvodové síly 

F = F − F = F + K − F = K  [8.2.3.] [26] 

F = ,  

FN2 – nabíhající síla na lanovnici – poháněcí stanice - graficko-početní metoda 
FCO2 – celková obvodová síla - graficko-početní metoda 
FO2 – odbíhající síla na lanovnici – poháněcí stanice - graficko-početní metoda 

Výpočet odbíhající síly 

F = k ∙ F
e ∙ − 1 [8.2.4.] [26] 

FCO2 – celková obvodová síla - graficko-početní metoda 
FO2 – odbíhající síla na lanovnici – poháněcí stanice - graficko-početní metoda 
ks – koeficient bezpečnosti proti prokluzu (pro lanové dráhy 1,25)  
αG – úhel opásání (180° = π )  
µL- součinitel tření lana na třecím kotouči 

F = 1,25 ∙ 16049,19
e ∙ , − 1 = ,  

Výpočet nabíhající síly 
F = F 2 + F 	[N] [8.2.5.] [26] 

FN2 – nabíhající síla na lanovnici – poháněcí stanice - graficko-početní metoda 
F = 16049,19 + 4334,17 = ,  

Výpočet napínací síly 

F = 2 ∙ F − (2 ∙ ∙ g ∙ L′ ∙ sin(α))	[N] [8.2.6.] [26] 

   -vzdálenost od pohonu je L'=0 
 FZ2 - síla potřebná k dostatečnému napnutí lana- graficko-početní metoda 
F = 2 ∙ 4334,17 = , N 
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Skutečné tahy v jednotlivých úsecích: 
Pokud dosadíme za Fo do vztahů, dostaneme tyto hodnoty jednotlivých tahů, prakticky 

jde o velikost reálných sil v daném bodě a mezi úseky víceméně lineárně stoupá či klesá. 

T0 = 4334,16N 
T1 = 4356,86N 
T2 = 3720,75N 
T3 = 3723,44N 
T4 = 3723,44N 
T5 = 3725,88N 
T6 = 20664,99N 
T7 = 20383,35N 

8.3. Kontrola roztečí kladek a minimální tahové síly 
 Výpočet a volené parametry dle ČSN ISO 5048. 

Vratná větev: 

T ≥ t ∙ m ∙ g
8 ∙ y  [8.2.7.] [26] 

 Tmin1- minimální síla - vratná větev 
 tV - rozteč mezi kladkami - vratná větev 
 ymax - maximální průvěs lana dle čsn ISO 5048 <0,005-0,02> - volím 0,02 
 mL - hmotnost tažného lana na 1 metr 
 g - gravitační zrychlení – volím 9,807 m/s2 

T ≥ 50 ∙ 091 ∙ 9,807
8 ∙ 0,02 = 2788,86N 

Nejmenší tah ve vratné větvi je vyšší než námi vypočítaný minimální - > vyhovuje 

Nosná větev: 

T ≥ t ∙ (m + ) ∙ g
8 ∙ y  [8.2.8.] [26] 

 Tmin2 - minimální síla - nosná větev 
 tN - rozteč mezi kladkami - vratná větev 
 mVZm - měrná hmotnost vozíků [kg/m] 
  

T ≥ 50 ∙ (0,91 + 16,667) ∙ 9,807
8 ∙ 0,02 = 53866,99N 

 

V tomto případě by rozteč nestačila. Nárok na minimální sílu zhruba trojnásobně 

převyšuje dané tahy v nosné části.  Ovšem je nutno brát v potaz, že pokud na trati budou 

vozíky připojeny na lano, tak danou tíhu lana i svoji přenesou na těleso dráhy přes 

pojezdové kladičky bobu a nikoliv na vodící lanové kladičky. Tento výpočet je zde uveden 
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pouze informativně. Ve skutečnosti může dojít k jejich zatížení pouze, když by žádný 

vozík, anebo jen malé množství, nebyl na trati a lano by se opřelo do kladiček vlastní 

tíhou. Pak by platil výpočet stejný jako pro vratnou větev. 

Ve vratné části jsou použity stavitelné kladky, kde je možné regulovat výšku a i 

natočení ve 2 osách. Tímto se dosáhne optimálního podepření lana po celé délce. Díky 

nižším silám kdy je lano jakoby „tlačeno dolů“ se také eliminuje ohýbání lana a jeho 

deformaci přes jednu kladku, ke kterému by mohlo dojít. Dvě kladky tak tvoří jakoby 1 

kladku o větším průměru. 

8.4. Kontrola lana z graficko-početní metody 
V graficko-početní metodě máme výhodu, že dokážeme určit místo, kde dojde k 

největšímu tahu. Při tomto výpočtu musíme dodatečně zahrnout dynamické účinky při 

zrychlení dopravníku, abychom dostali skutečně maximální sílu v laně, která se může 

během provozu vytvořit. 

F = T6 + F 	[N] [8.4.1.] [26] 

FLmax2 - maximální síla působící v laně - graficko-početní metoda 

F = 20664,99 + 1743,31 = 22408,302  

= 	[−] [8.4.2.] [26] 

 FDL - maximální dovolená síla v laně  
 FLmax2 - maximální síla působící v laně - graficko-početní metoda 
 kL2 - součinitel bezpečnosti (musí být minimálně 5-6 pro tažné lano horské lanovky) 
  - graficko-početní metoda        

= 178500
22408,302 = 7,96[−] 

 

Pro srovnání vidíme, výsledky z graficko početní metody jsou podobné, jak z 

analytického přístupu a bezpečnost v předchozí metodě vyšla nižší a to 7,48.	
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Obr. 27 Tahový diagram (autor) 
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9. Návrh poháněcí stanice 
V této kapitole budou určeny hlavní parametry poháněcí stanice, které povedou 

zároveň jak k výpočtům silových působení na lanovnicích, tak ke konstrukčnímu návrhu 

celé poháněcí stanice. V předcházejících kapitolách se například síla nabíhající a odbíhající 

z lanovnice musela určit z Eulerova vztahu, kde potřebujeme znát například úhel opásání a 

koeficient tření. Tyto výpočty ovšem nemůžeme postavit nezávisle vedle sebe, ale museli 

probíhat ve vzájemném porovnávání hodnot, kdy při nižším koeficientu tření vyjde vyšší 

potřebná síla odbíhající a tím se celkově zvednou tlaky v lanovnici. S tlakem v lanovnici je 

provázán ještě návrh rychlosti celého vleku a také její samotný průměr a průřez. Proto 

veškeré výpočty proběhly v tabulkovém kalkulátoru, kde byl celý vlek možno kalkulovat 

změnou daných hodnot relativně v krátkém čase oproti ručnímu návrhu a neustálému 

přepočtu hodnot. 

9.1. Výpočet koeficientu tření v drážce lanovnice 

 
Obr. 28 Profil třecí polokruhové drážky se zářezem (autor) 

Koeficient tření ovlivňuje přímo velikost napínací síly a potřebné odbíhající síly. 

Ideální je tento koeficient mít co nejvyšší. Pokud by byla použita ocel na dno drážky tak by 

byl koeficient příliš nízký. Také z důvodů celoročního provozu a venkovního prostředí 

(déšť / vlhkost) a z důvodů omezení síly v laně, a také jeho opotřebení v drážce, je použito 
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vložky z materiálu Becorit K25, který má výborný koeficient tření za mokra a i při 

znečištění oleji (mazivo v laně). [21] 

μ = 4 ∙ μ ∙
1 − sin β

2
π − β − sin(β) [−] [9.1.1.][27] [33] 

µTD - koeficient tření lana v polokruhové drážce se žlábkem 
µTLK - koeficient tření mezi materiálem obložení lanovnice a lanem[21] 
β - úhel podřezání drážky 

μ = 4 ∙ 0,4 ∙ 1 − sin 40°
2

π − 0,6981 − sin(40°) = 0,584[−] 
volím koeficient tření µL= 0,55[-] 

9.2. Kontrola na dovolený mezní tlak v drážce lanovnice 

Při vedení zatíženého lana v lanovnici vzniká mezi lanem a stěnami drážky tlak. Tento 

tlak je nutno zkontrolovat protože přímo ovlivňuje životnost a opotřebení drážky a lana. Při 

vydírání a otlačení materiálu v lanovnici by docházelo i postupem času k poškození lana. 

 
Obr. 29 3D model hnací lanovnice – pohled na drážku (autor) 

Volba průměru lanovnice 
Pro volbu průměru třecího kotouče je vybrán postup podle normy ČSN EN 81-1. Zde je 

uvedeno, že průměr by měl být minimálně 40-ti násobek průměru lana pro třecí kotouče. 

To by v našem případě odpovídalo 600mm. Nicméně protože do výpočtu je nutné zahrnout 

i dovolený mezní tlak v drážce tak zvolený průměr je podstatně vyšší a to 1200mm. Pokud 

se podíváme na podobné zrealizované projekty tak průměry vratné a i poháněcí lanovnice 

jsou v řádech 1-2 metrů. Průměr byl zvolen na základě výpočtů v tabulkovém kalkulátoru, 

kde se jevil tento průměr jako optimální nejbližší nižší. 
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Výpočet dovoleného tlaku v drážce 

P = 12,5 + 4 ∙ v
1 + v 	[MPa] [9.2.1.] [33] 

PDTK - dovolený mezní tlak v drážce mezi lanem a lanovnicí 
v – rychlost vozíku volím 1m/s 

P = 12,5 + 4 ∙ 1
1 + 1 = 8,25MPa 

Výpočet skutečného tlaku v drážce 
Drážku je nutno zvolit s drážkou na dně, tím dojde ke snížení max. tlaku. Pokud by 

došlo k použití standardního profilu, tlak by dosáhl hodnoty zhruba 8,3 MPa. Proto byl 

celý výpočet a návrh drážky proveden znovu, s novým profilem lanovnice. Vyvložkování 

lanovnice také umožňuje vyměnit pouze opotřebené vložky, čímž dochází ke značným 

úsporám. 

P =
8 ∙ F ∙ cos β

2
D ∙ d ∙ γ − β + sin(γ) − sin(β) 	 [ ] [9.2.2.] [33] 

PSTK - skutečný mezní tlak v drážce mezi lanem a lanovnicí 
FN – nabíhající síla na lanovnici – poháněcí stanice 
β - úhel podřezání drážky 
DTK – průměr lanovnice poháněcí stanice 
γ – úhel dotyku lana o boky drážky 
dL – průměr zvoleného lana 

P = 8 ∙ 23846,43 ∙ cos 40°
2

1200 ∙ 16 ∙ 2,0944 − 0,6981 + sin(120°) − sin(40°) = 5,765MPa 

>   

8,25MPa>5,765MPa - drážka lanovnice vyhovuje 

9.3. Návrh výkonu elektromotoru 

P = FCO ∙ v
ηELP

	[W] [9.3.1.] [26] 

PEL – příkon elektromotoru 
FCO – celková obvodová síla kterou musí lanovnice přenést na lano jako hnací sílu 
v – pojezdová rychlost vozíků  
ηELP – účinnost elektromotoru + převodovky [katalog Siemens] 

P = 18775,9 ∙ 1
0,9 =  
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9.4. Volba pohonu a převodovky 

Pro možné zvýšení výkonu dopravní trasy volím výkon vyšší. Pohon je tvořen 

elektromotorem vybaveným brzdou a následně převodovkou. Tento celek je takto přímo 

dodán a navržen od výrobce. Byl zvolen na základě internetového průvodce, kde se zadaly 

požadované vlastnosti pohonného seskupení. 

Produkt Čelní axiální převodovka   

Označení DF188-LG200LB4EW-L400/360M    

Typ konstrukce B5-03    
Jmenovitý moment 20.000  [Nm] 
Výstupní moment 17.881  [Nm] 
Service factor  1,12    
Převodový poměr 92.06  [1/x] 
Výstupní otáčky 16 [1/min] 
Typ připojení Příruba (A660)    
Výstupní hřídel Pevná hřídel (D120 x L210)    
Typ přenosu Pero   

Motor - data     
Jmenovitý výkon 30  [kW] 
Asynchronní otáčky 1.475  [1/min] 
Počet pólů 4   
Napětí 400 / 690  [V] 
Frekvence 50  [Hz] 
Proudy 55 / 32  [A] 
Záběrový proud 6,7  [IA/IN] 
Zapojení D/Y (Y-D/Y)    
Účinnost (50Hz) / Třída účinnosti 92,3% / IE2    
Účiník 0,85   

Obr. 30 Parametry zvoleného elektromotoru 

Tento pohon byl zvolen na základě požadovaného výkonu, podmínek provozu a 

požadované výstupní rychlosti. Výsledná účinnost je dokonce vyšší než u prvotního 

návrhu. 

nL=
ω

2·π
=

v

2·π·R
LP

	[1/min] [9.4.1.] [26] 

nL - požadované otáčky lanovnice 
ω - úhlová rychlost 
v - pojezdová rychlost vozíků 
RLP - poloměr poháněné lanovnice 

n = 1
2 ∙ π ∙ 0,6 ∙ 60 = 15,912/min 
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Při zvoleném uložení lanovnice bylo využito zajištění sil pomocí hřídele z převodovky. 

Tato má dovolené namáhání radiální silou dle tabulky v příloze A a axiální (zde bude 

působit vlastní hmotnost lanovnice) je uvedeno max. 50% daného radiálního zatížení. 

V katalogu je daná převodovka pod označením DF188. Z toho důvodu je zvoleno uložení 

lanovnice přímo na výstupní hřídel převodovky, již od výrobce je hřídel vybavena těsným 

perem na hřídeli o D=120mm.   

9.5. Zajištění napínací síly 

Napínací síla bude vyvozena pomocí zátěže. Ta bude zprostředkována kamenivem 

uloženým v ocelovém kontejneru, který bude zavěšen na lanech. Ty budou vedeny 

v kladkách a přichyceny k nosnému rámu poháněcí stanice. Pojezd stanice bude na 

ocelových lyžinách. Díky možnosti variabilně zvyšovat/snižovat zátěž, je poté v provozu 

možno optimalizovat napínací sílu pro konkrétní provozní podmínky. Také je do hmotnosti 

závaží nutno připočítat odpory z tření mezi lyžinami a poháněcí stanicí. Celkovou 

hmotnost závaží tedy představuje: 

m = m ∙ f + F
g 		 [kg] [9.5.1.] 

mel – hmotnost elektromotoru s převodovkou 

flp – součinitel tření mezi lyžinou a vedením (ocel-ocel - volím 0,2) 

mZ - hmotnost zátěže 

FZ – napínací síla 

m = 808 ∙ 0,2 + 10141
9,807 = 1195,65kg 

Hustota kameniva je cca 1000-1600kg/m3, proto když je navíc započítána rezerva a 

ochranné lemy proti vytřesení materiálu z kontejneru je navržený celkový objem zhruba 

1,5-2 m3. Na dně kontejneru jsou otvory pro odtékání vody, také by zde neměl být obsažen 

jemný písek a nasákavé materiály kvůli nestejnorodosti zátěže při různých klimatických 

podmínkách. 

 Lano je použito stejné jako pro vlek - LANO 16 ČSN EN 12385-8 6 x 31WS-FC 1770 A.  

Únosnost lana je dostatečná - budou použity dva průřezy, tudíž síla na jedno lano bude 

poloviční. 
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k = F
m ∙ g

2
	 [−] 

[9.5.2.] [26] 

 FDL - maximální dovolená síla v laně  
 kL3 - součinitel bezpečnosti lana napínací stanice 

k = 178500
1195,65 ∙ 9,807

2
= 30,447	[−] 

Lano vyhovuje, bezpečnost je vysoká, ale vzhledem k použitému lanu na celé lanovce 

je použito stejné z důvodů nákupu materiál. Lano se také prakticky nebude vůbec hýbat, a 

na vodících a opěrných bodech tak může dojít ke značnému otlačení. Prodloužení lana se 

pohybuje kolem 0,5% délky, a tato délka je rozdělena na dva profily. Takže délka 

pojezdového uložení 3 metry pokryje jak statické, tak dynamické prodloužení lana. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 3D model poháněcí stanice (autor) 
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Kontrola pera instalovaného ve výstupní hřídeli pohonu 

τSP =
2 ∙ MKVdVP
bP ∙ LP

	 ≤ τDP [9.5.2.] 

τSP – skutečné napětí na střih pera 
MKV – výstupní krouticí moment pohonu 
dVP – výstupní průměr hřídele 
bP – šířka pera 
LP – délka pera 
τDP – dovolené napětí na střih pera 
 

τ =
2 ∙ 17881

0,120
32 ∙ 160 = , ≤ 	(pro	ČSN	41	1500) 

pSP =
2 ∙ MKVdVP
hP ∙ LP

[MPa] [9.5.3.] 

pSP – skutečný tlak na bok drážky pro pero 
hP – výška drážky pro pero 
pDP - dovolený tlak na bok drážky pro pero 

p =
2 ∙ 17881

0,120
11,1 ∙ 160 = , 	  

 
Zde vidíme, že řešení přímo od výrobce nevyhovuje. Dovolený tlak běžně použitých ocelí 

se pohybuje kolem 100 MPa. V hřídeli by mohlo dojít k otlačení drážky, nicméně je to na 

straně dodávaného komponentu a tak nelze přesně určit, jaký materiál dodavatel použil a 

jestli udělal nějaké opatření proti tomuto jevu. 

 Opatření může být dvojí: použití kvalitní ušlechtilé oceli a povrchová úprava (kalení). 

Konstrukční řešení může být použití více per (stačila by 2). Proto volím pro hřídel 2 těsné 

pera stejného rozměru, aby nedošlo k otlačení. 

Kontrola rámu poháněcí stanice 
Proběhla pomocí aplikace MKP v programu Autodesk Inventor 2012. Maximální 

deformace okolo příruby je cca 1,4mm, ale ta bude přenesena do příruby převodovky. 

Samotný rám pevnostně vyhovuje. Je zde započítána síla tažná z lan a síla napínací 

působící skrze oka na stojinách. Maximální napětí v profilech se pohybuje 50 MPa. 

V koutech a spojích již vyskakuje špičkově na 120Mpa. To je nutno brát s rezervou, 

protože výpočtový model v takových případech často klame a napětí teoreticky 

neodpovídá skutečnosti. 
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Obr. 32 Kontrola pomocí MKP softwaru v programu Autodesk Inventor 2012 (autor) 
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10. Vratná stanice 
Vratná stanice je tvořena svařovaným ocelovým rámem pevně uchyceným k zemi, 

vratnou lanovnicí, a budou použity stavitelné vodící kladky pro optimální vedení lana. 

Rozměrově je lanovnice identická s lanovnicí hnací, pouze nebude vybavena drážkou pro 

pero. Také bude vybaveno vložkami a to z důvodů opotřebování drážky. Lanovnice bude 

uložena horizontálně na hřídeli zajištěné kuželíkovými ložisky. Ty zajistí optimální přenos 

axiální a i radiální síly. Tyto ložiska a hřídel byly navrženy a zkontrolovány v programu 

Autodesk Invetor 2012. 

 

Obr. 33 Uložení vratné lanovnice 3D model (autor) 

10.1. Návrh a kontrola hřídele 

Návrh hřídele vycházel z daného průměru otvoru v lanovnici (120mm), dále se odvíjel 

od typu uložení a použitých dílů (ložiska, těsnění atd.). Celá kontrola a zpětné úpravy 

návrhu byly provedeny pomocí programu Autodesk Inventor 2012.  
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Obr. 34 Průběh radiálních sil a ohybového momentu (autor) 
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Díky určení sil v jednotlivých podporách můžeme poté přesně určit radiální síly 

působící v místě uložení konkrétního ložiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Návrh ložisek a jejich kontrola 

Ložiska byly použity od firmy SKF, následně zkontrolovány pomocí aplikace na 

kontrolu ložisek programu Autodesk Invetor 2012. V online výpisu katalogu (viz. Příloha 

C) byly nalezeny potřebné údaje. Rozměry a ostatní komponenty vložené na hřídel jsou 

uvedeny na výkrese ZAL0007-015-00  - Příloha E. 

  

Obr. 35 Velikost průhybu a napětí (autor) 
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Obr. 36 Kontrola kuželíkového ložiska SKF 32012 X (autor) 
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Obr. 37 Kontrola kuželíkového ložiska SKF 32020 X (autor) 
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11. Pojezdová dráha vleku 
V této kapitole je popsána konstrukce samotné dráhy a pomocných prvků na ni. Také je 

zde rozebrán systém napojení a odpojení vozíků na lano. Dále zabezpečovací systém 

v případě přetržení lana, systém snímání polohy vozíku na dráze, podpůrné kladky na 

nosné dráze.  

Dráha je tvořena předem připravenými úseky o délce 5m, které se upevní šrouby na již 

namontované stojiny. Spojení profilů je skrze vnitřní vloženou trubku a šroubový spoj. 

Tento spoj umožňuje částečný posun, vlivem teplot se totiž konstrukce prodlouží. Na délce 

5 metrů dle typu oceli se může jednat o cca 3-4mm při rozdílu -20°C do 50°C. 

Na pojezdové dráze vleku je použit menší průměr trubek pro boční kladičky, brzdové 

špalíky tak nemohou sevřít plochy trubky a osádka bobu nemůže zabrzdit a tím poškodit 

zařízení vleku popřípadě bobu. 

 

Obr. 38 Spoj trubek 3D model (autor) 

Pevnostní kontrola úseku proběhla pomocí metody MKP. Simulován byl pojezd 

v úklonu a zatížení bylo dáno mezi profily plechů (nejméně příznivý stav). Síla byla 

předimenzována o 100%, je to z důvodu pokud by jely 2 vozíky těsně za sebou. Pevné 

vazby byly umístěny na spodní plošky stojin. Započítán byl i vliv vlastní tíhy. 
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Obr. 39 Průběhy posunutí a napětí v standartním 5 metrovém úseku (autor) 
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11.1. Připojení vozíku na lano 

Vozík se zachytí na lano pomocí samosvorného mechanismu (viz obrázek níže), který 

drží vozík na laně pomocí tření. Rozevření čelistí proběhne pomocí čepů (pod písmenem 

B), které rozevře klín umístěný na trati. Prostředkem klína je vyvedeno lano a je navedeno 

do prostoru čelistí. Na konci klínu jakmile se čelisti náhle zaklapnou, dojde k sevření lana 

a připojení vozíku. Toto vyvozuje určité rázy, které jsou tlumeny pružením lana a také 

faktem že napínací stanice je spojena s pohonem, takže k napnutí lana dochází co nejblíže. 

 

Obr. 40 3D model konstrukce pro připojení vozíků k lanu (autor) 

Na obrázku (Obr. 41) můžeme názorně vidět také vahadlový systém, kdy přední 

váleček usměrní lano vůči mechanismu a dráze. Pod čepy lze vidět tvarované přítlačné 

čelisti a také horní nože. Ty drží a navedou lano přesně mezi dvě třecí plochy. Nad 

písmenem C zase vidíme pružiny, jež vytvářejí počáteční sílu pro sevření čelistí. U 

písmene D je boční vodící kladička. 
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Obr. 41 Samosvorný záchyt lana (autor) 

11.2. Opěrné kladky na dráze 

Po celé délce nosné části vleku je umístěno v daných roztečích několik opěrných 

lanových kladek, pokud nad nimi projíždí vozík, tak je lano vedeno vozíkem nad nimi, a 

tak nedojde ke kolizi. Pokud je ovšem lano prověšeno, je vedeno právě v těchto kladkách. 

 

Obr. 42 Opěrná kladka pro rovný úsek 3D model (autor) 



Diplomová práce 
 

74 
 

V horní části trati, kde dojde postupně přejetí vrcholu, musí být lano podepřeno více 

kladkami. Dojde tak k rovnoměrnému zatížení kladek a i lano se nebude ohýbat o jeden 

malý poloměr 1 kladky, ale na větším poloměru celého oblouku mezi kladkami. Při 

zákmitech lana by ještě mohlo dojít ke kontaktu lana a profilových plechů. Proto je na tyto 

plechy zavařen ochranný plech ve tvaru trubky. Tak nedojde k poškození lana a ani plechů. 

 

Obr. 43 Vedení lana v oblouku 3D model (autor) 

11.3. Odpojení vozíků od lana 

Mechanismus odpojení vozíku od tažného lana je principem stejný jako u připojení 

vozíku na lano. Musí dojít k postupnému rozevření čelistí a následnému odvedení lana 

směrem pod dráhu, a to ještě v době kdy jsou čelisti rozevřeny. Teprve poté je na konci 

klínu mechanismus čelistí sevřen a vozík již jede poháněn pouze sinovou složkou vlastní 

tíhy. V průběhu navazující trati je změněn profil bočních trubek, tak aby mohlo dojít 

sevření špalíku brzd. 

 

Obr. 44 Odepnutí lana 3D model (autor) 
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11.4. Bezpečnostní záchyty 

V případě povolení svěrného sevření lana, nebo pokud by došlo přetržení lana, musí být 

vozík zajištěn proti zpětnému pohybu. To zabezpečí západky z profilů uchycené na čepu. 

Vratný pohyb zajistí zkrutná pružina. Západky jsou umístěné na každém profilovém 

plechu, vždy na opačné straně. To má za následek, že v případě utržení většího počtu 

vozíků dojde k rozložení sil na obě strany dráhy a zároveň není nutné instalovat 2 západky 

na 1 plech. 

Z hlediska bezpečnosti je pro obsluhu jednoduché zjistit stav západky pouze 

pohledovou kontrolou (zda jsou profily vztyčené), také poslechem při přejíždění vozíků lze 

slyšet charakteristické cvakání, jak se profil smýkne po příčném nosníku vozíku. O tento 

nosník se také vozík zastaví na západce. 

 

 

  

Obr. 46 Namontovaný záchyt vozíku 3D model (autor) 

Obr. 45 Poloha zkrutné pružiny 3D model (autor) 
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Výpočet zkrutné pružiny byl proveden pomocí programu Autodesk Inventor 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 47 Výpočet pružiny – návrh sil a pracovních rozsahů (autor) 

Obr. 48 Výpočet pružiny část – rozměry pružiny (autor) 
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11.5. Řízení provozu na dráze 

Kvůli dodržení požadované rozteče mezi vozíky je vhodné použít signalizační semafor. 

Ten dá světelným znamením signál pro osádku bobu, že se může vydat na dráhu vleku. 

Semafor musí být řízen podle stavu a polohy vozíků na trati, to je umožněno při sledování 

několika bodů na trati: 

a) místo kdy vozík čeká na vyjetí 

b) místo před a po připojení vozíku 

c) úsek před a po odpojení vozíku 

d) začátek samotné dráhy 

Prakticky je vhodné sledovat vozíky před i po úseku, kde se vozík poutá anebo 

odpojuje z lana. Má to několik výhod, například budeme vědět, že vozík se úspěšně 

připojil a odpojil a tím také máme zpětnou kontrolu, že všechny zařízení fungují. Dále 

víme, kdy můžeme dát signál pro další bob. Jakmile by opustil své čekací místo (a), tak by 

svítila zelená, dokud by nedošlo úspěšnému připojení vozíku a dodržení časové (a tím 

vzdálenostní) rozteče. 

Začátek dráhy, kdy už bude možno brzdit (změní se profil tratě z menší trubky 

D=32,7mm na cca D=60mm), je vhodné sledovat z toho důvodu, že jezdci na sebe mohou 

čekat tím, že zabrzdí a mohlo by dojít k akumulaci vozíků a přetížení dráhy. V tom případě 

by bylo možné snížit rychlost vleku, popřípadě dát červený signál pro další vozíky, dokud 

se dráha „nevyčistí“ a dojde k rozvolnění jízd bobů. 

Pro snímání polohy a průjezdových míst vozíků by bylo vhodné použít bezkontaktní 

snímač, jenž by reagoval na těleso vozíku. Toto umožňuje různé typy indukčních snímačů, 

y jsou ovšem omezeny vzdáleností, do které jsou schopny objekt detekovat. Anebo různé 

optické závory, které by byly umístěny na spodní části hlavní trubky a zjistily by tak pohyb 

podvozku vozíku když by projel po dráze přes snímače. 
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12. Závěr 
V této práci je popsána dráha včetně vleku a její provoz po teoretické i praktické 

stránce. V teoretické části je zpracována rešerše na téma bobových i horských drah, jejich 

rozdělení dle typů konstrukcí. Zmíněny jsou i aktuální „rekordní“ dráhy (nejdelší, 

nejrychlejší a další). Poté jsou rozebrány zdravotní a bezpečnostní rizika. 

Pro tuto práci bylo navštíveno i zábavní středisko v Tošovicích a zde pořízeny 

fotografie podobného zařízení a získány informace o provozu dráhy. 

Po výpočetní stránce proběhl výpočet sil v jednotlivých úsecích. Problematické bylo 

určit síly od příčení vozíku. Jsou zde rozebrány po teoretické stránce, jistě by bylo vhodné 

provést praktické měření na konkrétní dráze. Po určení jízdních odporů vozíků, 

dynamických sil a odporů kladek následoval výpočet celkové síly potřebné k pohonu 

vleku. Z této síly byl určen výkon/příkon elektromotoru. Po pevnostní stránce na přetržení 

je zkontrolováno tažné lano. Bezpečnost vyšla o málo vyšší než je doporučený rozsah, 

nicméně lano bude neustále opotřebováváno při připojování vozíků, a v tomto případě kdy 

jde o dopravu osob, nebude takto lehce zvýšená bezpečnost na škodu. I do budoucna je 

možnost poté trať kapacitně posílit. 

Následně byly navrženy průměry lanovnic a typ drážky. Zde nastal problém se 

zajištěním vhodných třecích podmínek při celoročním použití. Také proběhl výpočet tlaků 

na dno drážky. Drážka je použita kruhová se zářezem. Lanovnice je vyvložkována 

materiálem, jenž má zajištěný vysoký koeficient tření i při znečištění drážky oleji anebo 

vlhkostí (déšť rosa). 

Pro vedení lana ve vratné větvi jsou použity opěrné kladky, které se dají nastavit 

výškově a následně rotovat ve 2 osách. Na dráze je použita jednoduchá lanová rolna. 

Napínání lana je zajištěno pomocí závaží, to představuje kamenivo uložené v 

zavěšeném ocelovém kontejneru – tak je možno tuto sílu snadno regulovat. Poháněcí 

stanice je vedena v jednoduchých lyžinách. 

Vratná stanice je pevně uložena. Napínána je poháněcí stanice z důvodů eliminace rázů 

v laně při připojení vozíků. 
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Obr. 49 Pohled na 3D model vleku (autor) 
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Vozíky jsou vedeny po profilu tvořeném dvěma páry trubek. První pár - vnější – slouží 

k nesení tíhy vozíku a pojezdu hlavních kol. Druhý pár slouží k vedení a zachycení 

bočních síl a popřípadě brání „vyskočení“ vozíků z tratě. Brzdění na dráze není možné 

díky tomu, že průměr bočních trubek je menší, než potřebná minimální vzdálenost pro 

záběr brzdových špalíků. 

Po konstrukční stránce je zpracována kompletní sestava tělesa dráhy pro vlek, vratná i 

poháněcí stanice s napínáním, nosné kladky, vodící kladky vratného úseku. Dále úsek pro 

připojení a odpojení vozíků. 

Klíčové prvky konstrukce byly pevnostně zkontrolovány, anebo použity již jako 

dimenzované díly na dané zatížení. Pouze v návrhu pera u dodávaného pohonu (kde je 

součástí dodávky i zmíněné pero), by mělo dojít ke komunikaci se zákazníkem a výrobcem 

ohledně záruky, jestli je drážka v hřídeli dostatečně dimenzována. V této práci byla u 

hřídele použita dvě pera pro přenos krouticího momentu. Což. Případná další opatření jsou 

uvedena v příslušné kapitole. 

Celkově je výpočet a návrh celého vleku komplikovaný hlavně skutečností, že spoustu 

věcí je nutno volit předem a tím často dochází ke zpětným změnám a přepočítání celých 

úseků/kapitol. Z tohoto důvodu byly veškeré výpočty provedeny v tabulkovém kalkulátoru 

a poté ještě přepočítány ručně ve finální podobě. 

Výsledkem je komplexní návrh celého vleku včetně míst, kde se vozík 

připojuje/odpojuje z lana. Pro kontrolu výpočtů byl celý vlek namodelován jako 3D model, 

kde mohlo dojít i k početní kontrole konstrukce a také se dá využít pro tvorbu obrázků a 

výkresové dokumentace. 
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