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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

GOLD, P. Sklopné železniční sedadlo: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra částí a mechanismů strojů, 2015, 49 s. 

Vedoucí práce: Hrudičková, M. 

Tato práce, na které jsem spolupracoval s firmou BorCAD cz s.r.o., se zabývá novým 

konstrukčním návrhem sklopného sedadla s plynulým dojezdem sedáku při zaklápění, 

který bude jednoduchý a zároveň spolehlivý. V návrhu jsem se snažil o vytvoření 

neotřelého designu, jehož cílem je ukázat nový úhel pohledu při konstruování těchto 

sklopných sedadel. Na druhou stranu, jsou zde vyjmenovány i konstrukční problémy se 

kterými jsem se potýkal. Celá práce obsahuje krom výsledného řešení i několik dalších 

otevřených řešení. Výsledné řešení je podloženo pevnostními výpočty a výkresovou 

dokumentací. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

GOLD, P. Folding railway seat: thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 

2015, 49 p. Thesis head: Hrudičková, M. 

The thesis had become to being in collaboration with BorCAD cz s.r.o. which I had 

been resolving a new construction design of a folding railway seat with smooth reverse 

motion of a seat, that would be simply and reliable as well. During my design progress, I 

work towards to make an absolutely different look of which an aim will show a new way. 

The whole thesis contains several construction issue many open solutions and my final 

design. Whole design is added strength calculations and technical drawings. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

  

a -    výška sedáku    - [mm] 

b -            hloubka sedadla   -  [mm] 

c -     úhel sedáku    - [mm] 

d -    úhel otevření    - [mm] 

e -         výška zádové opěry   - [mm] 

f -      zástavbová šířka sklopného sedadla  - [mm] 

h -        výška profilu rámové lišty sedáku  - [mm] 

ho -  výška opěrné plochy rámové lišty sedáku  - [mm]  

ks -                 součinitel bezpečnosti   -   [-] 

p -           tlak    - [MPa] 

t -     šířka rámové lišty sedáku   - [mm] 

A -      pevný bod    -    [-] 

F -   maximální testovací síla   -   [N] 

F1 -      maximální testovací síla působící na jednu rámovou lištu -   [N] 

L -   vzdálenost od otočné osy sedáku ke konci stehenní podpěry - [mm] 

Mo -              maximální ohybový moment   - [Nm] 

MoA -     maximální ohybový moment vztažený k pevnému bodu A - [Nm] 

R -    reakční síla    -   [N] 

Re -        mez kluzu materiálu   - [MPa] 

Re min -              minimální zaručená mez kluzu materiálu  - [MPa] 

Rm -      mez pevnosti materiálu   - [MPa] 

S -                 styčná (opěrná) plocha    - [mm2] 

Wo -     průřezový modul v ohybu   - [mm3] 

σo -             napětí v ohybu    - [MPa] 

σo DOV -      dovolené napětí v ohybu   - [MPa] 
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Zkratky a symboly 

DB - Deutsche Bahn 

ÖBB - Österreichrische Bundesbahnen 

SBB - Schweizerischen Bundesbahnen 

CFF - Chemins de fer fédéraux suisses 

FFS - Ferrovie federali svizzere 

MB - Mercedes-Benz 

PUR - Pěnový polyuretan, jinak též „molitan“ 

MHD - Městská hromadná doprava  

min - minimální 

příp. - případně 

max - maximální  
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1. Úvod 

Vlaková doprava je hojně využívána po celém světě, slouží nejen pro přepravu osob, 

ale i k přepravě obrovského množství nákladu na dlouhé vzdálenosti. Oblast železniční 

dopravy spolu s leteckou dopravou tvoří páteř světové hromadné dopravy. Důkazem toho 

jsou kontinentální a mezikontinentální dráhy, mezi něž patří Transsibiřská magistrála 

(Rusko), Orient Express (Austrálie) nebo Rocky Mountains (Kanada). 

Vlak jako způsob přepravy z místa A do místa B, využívá mnoho lidí nejen z důvodu 

odpočinku ale taky efektivního využití času, který by během řízení auta ztratili. Navíc 

železniční doprava je jednou z nejbezpečnějších hromadných doprav. 

Jak už jsem zmínil, lidé si cestu vlakem čím dál častěji spojují s odpočinkem a 

pohodlím, kterému se zde dostává. K tomu, aby to tak bylo, je nutné navrhovat sedadla 

s ohledem na pohodlí cestujících a s nimi i celé interiéry vagonů vzdušně, nestísněně a 

moderně. 

Cíle práce 

Proto cíl své práce, která je zaměřena na konstrukci a design sklopné sedačky ve 

vlaku, jsem si vytýčil takto: Sedačka musí být jednoduchá na sestavení i demontování. 

Protože se jedná o oblast, která zatím nebyla v zájmu žádného zvláštního vývoje, chci se 

pokusit o provokaci k novému pohledu a vybuzení nových myšlenek. Chci vytvořit neotřelý 

design, který třebaže bude mít své nedokonalosti, ale bude to pokus o jinou – novou cestu 

v oblasti designu sklopných sedaček. Dále během své práce chci nastínit několik různých 

konstrukčních řešení, která zůstanou otevřená pro další vývoj. 

 

2. Rešerše 

Sklopné sedadlo v kolejové dopravě představuje náhradní místo k sezení při jízdě 

vlakem. Jelikož, se jedná o rezervní místo k sednutí, se tímto přihlíží i k jeho rozměrům, 

pohodlí a celkové prostorové zástavbě ve vagónu. Je celkově jednodušeji řešené, než 

běžné sedadlo. 

Celé sklopné sedadlo se skládá ze dvou hlavních částí: 

a) Zádová opěrka 

b) Sedák 
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Zádová opěrka - je dále sestavou, která obsahuje většinu všech části sklopného 

sedadla. Je zde zakomponována nosná část, tedy rám, který musí celé sedadlo včetně 

osoby na ní nést. Ten je upevněn ke stěně (obložení) vagónu. Dále pak otočný kloub - 

čep a samovratný mechanismus, který vrací sedák do základní polohy. Samo vratným 

mechanismem je nejčastěji zkrutná pružina. V mém případě ještě přibyde element tlumící 

zpětný chod samovratného mechanismu. Nakonec je zde rám opěráku, na kterém je 

upevněna vrstva PURu. 

Sedák – je tvořen rámem sedáku, který musí snést zatížení 2 500 N bez přetrvávající 

deformace, které působí uprostřed hloubky sklopného sedadla. PUR výplní a nakonec 

plastovým dílem, ve kterém je vše schováno. 

Sedadla, která plní rezervní funkci. Jsou umístěna – zavěšená pomocí 

šroubů, na obložení, podél stěn vagónu.  

V převážné většině se obsazují až v případě, že ostatní dostupná sedadla (tj. sedadla 

I. a II. třídy) už jsou obsazena a tudíž, si není kam sednout. Pak je tady ovšem výjimka 

v podobě cestujících s jízdními koly. Pro tyto cestující je ve většině vlaků speciální 

oddíl, který slouží pro přepravu kol. A právě v tomto oddíle jsou umístěna výhradně 

sklopná sedadla.  

Pro názornější vysvětlení sklopného sedadla mi poslouží obrázek (Obr. 1) a obrázek 

(Obr. 2), na kterém budou zřejmější rozdíly vůči plnohodnotnému sedadlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – rezervní sklopná sedadla, MB třídy E Kombi [1]             Obr. 2 – zadní lavice, MB třídy E Kombi [2] 

Jak už je z obrázku vidno, rezervní sedadla jsou užší, mají vzpřímenější posed a 

celkově působí méně pohodlným dojmem. Navíc k tomu, aby se daly dobře složit, vzala 

za své i zádová opěra, která je díky tomu nižší než zádová opěra u zadní lavice. Poslední 

věcí týkající se komfortu, by mohla být absence funkce vyhřívání sedadel u rezervních 

sklopných sedadel (v automobilu).  
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2.1. Rozdělení 

Jelikož v současnosti je na trhu nepřeberné množství různých sedaček, sedáků, 

židlí,…atd. Zaměřil jsem se na oblast dopravy a přepravy osob. Rozdělení jsou 

následující:

 

Konstrukce 

pevné 

sklopné 

jednosedadlo 

dvojsedadlo 

(ne)odpružená 

věku přepravované osoby 

pro dospělou osobu 

pro dítě 

Konečného použití 

pro automobily 

komfortní 

sportovní 

pro vlaky 

pro letadla 

pro MHD 

Materiálu (čalounění) 

kožnená 

hladká kůže 

broušená kůže 

polokožená kůže + alcantara 

látková 

bez čalounení 

dřevěná 

plastová 

Složitosti 

s/bez opěrky hlavy 

s/bez opěrek rukou 

s/bez bezpečnostních pásů 

s/bez masážní funkcí 

s/bez možnostíi odvětrávání 

s/bez možnosti vyhřívání 

Polohovatelnosti 

elektricky 

ručně 

pevná 
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2.2. Rozbor sedadel v železniční dopravě 

Komfortní sedadla I. třídy 

Obr. 3 – třída Gran-Class, Shinkansen [3]                                         Obr. 4 – třída Premium, LeoExpress [4] 

Jedná se o sedadla nejvyšší třídy, kde je kladen důraz na pohodlí cestujících. Tyto 

sedadla jsou plně elektronicky ovladatelné. Oproti sedadlům nižších tříd (tj. II. třídy) jsou 

širší.  

Podle normy musí být šířka sedadla v 1. třídě minimálně  

500 mm a šířka područek minimálně 80 mm. Všechny musí mít hlavovou opěrku a 

područky. Čalounění musí být ze tkaniny nebo kůže. 

Konstrukce je zde nejsložitější. Avšak konstruktér má zde méně rozměrových 

omezení než ostatních sedadel, z důvodu větších nároků na prostor a pohodlí pasažéra. 

 

Běžná sedadla II. třídy 

 

 

Obr. 5 – sedadlo Regio+ ,fa BorCAD [4]                                            Obr. 6 – sedadlo Genio ,fa BorCAD [4] 
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Jak je patrno z obrázků, sedadla určená pro II. třídu, která jsou při přepravě osob 

vlakem nejvíce využívaná, jsou konstrukčně jednodušší. Důraz se klade především na 

prostorovou zástavbu, která zde hraje prim a dále dobrou ergonomii. Je snahou navrhovat 

sedadla tak, aby bylo možné jich mít co největší počet ve vagónu, při zachování pohodlí 

pasažérů a zachování příp. zvýšení jejich tuhosti, a odolnosti vůči vandalství, kterému 

jsou denně vystavována. 

 

Sklopná sedadla 

Sedadla, která plní rezervní funkci. Konstrukce sklopných sedadel je z uvedených 

variant nejjednodušší. Hlavní doménou sklopných sedadel jsou rozměry, respektive 

hloubka. Výrobci se snaží o minimalistický tvar, který však musí být funkční a zároveň 

musí splňovat určité požadavky – odolnost vůči vandalismu, tuhost, použití nehořlavých 

materiálů,… 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – Sklopné sedadlo pro jachty a lodě [5]  Obr. 8 – sklopná sedadla, fa BorCAD [6] 
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3. Příprava 

3.1. Prolog 

Jak už jsem napsal výše, mým cílem nebylo vytvořit sedadlo, které bude bez chyby a 

snad možná i konstrukčně zcela správě, nebo tak jak to zatím nejlíp umíme. Ne. To bych 

se musel držet tvaru, který už tady je, protože právě postupný vývoj dává možnost 

vytvářet věci, které se stále víc a víc blíží k „dokonalosti“. Avšak pokud vytváříme něco 

úplně nového, stojíme na začátku vývoje, kdy za cenu nedokonalosti dostáváme úplně 

novou věc. A o tohle mi šlo především. Ukázat, že věci jdou dělat i jinak. Ukázat nový 

směr, nový tvar a jiný pohled přemyšlení nad stejnou věcí, to vše za cenu konstrukční 

nedokonalosti. 

 

3.2. Design 

Na úplném začátku, v době kdy jsem si tuto práci vybral, byly slovně zadané 

požadavky, kterých se bylo nutné držet. Některé však byly v průběhu přehodnoceny a 

upraveny. Ty požadavky byly následující: 

- Sklopné sedadlo musí mít brzdící systém, který způsobí zpomalení otáčivého 

pohybu sedáku (při sklápění) směrem k opěráku tak, aby nedocházelo k rázům 

při sklápění.  

- Sklopné sedadlo musí mít područky, které budou mít svázaný (synchronní) 

pohyb se sedákem. Avšak tento požadavek byl po předchozím přehodnocení 

vyjmut. 

Důvod, proč byl tento prvek zrušen, byl v uvědomění si primární funkce 

přítomnosti sklopného sedadla ve vlaku (viz kapitola Rešerše). 

- Sklopné sedadlo musí mít na své horní části místo pro opření se. Je to místo o 

které se opřeme zadnicí, a částečně tak budeme moci odlehčit nohy. 

O konstrukční složitosti a úskalích, které toto téma – Sklopné železniční sedadlo s 

sebou nese, jsem neměl ani potuchy. Do celé problematiky jsem vstupoval bez jakékoliv 

odborné průpravy, týkající se právě železničních sedadel. Nebyl jsem limitován, a tak 

mohl jsem vymýšlet tvary, které při pohledu se značným časovým odstupem vnímám jako 

čisté nesmysly, které by v praxi nemohly správně fungovat. (viz Obr. 9). Na druhou stranu, 

právě tato skutečnost se pro mě stala devízou a dala mi tak možnost svobody při 

vymýšlení úplně nového vzhledu celého sklopného sedadla. 
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Nejprve jsem se snažil o tvary v bokorysu. Hledal jsem tvary, které zaujmou, avšak 

nebudou příliš extravagantní, ani nebudou vzbuzovat dojem kýčovitosti. 

 

Obr. 9  

Zde jsou vidět první tvary. V horní řadě jsou pouze obrysy celého sklopného sedadla. 

V prostřední a spodní řadě jsem řešil umístění a tvar loketní opěrky, která by měla smysl 

otáčení shodný se sedákem nebo opačný. Od začátku jsem se snažil vytvořit tvar, jehož 

vnější obrys (linka jdoucí od stěny směrem ven) byl funkční. Tedy vedený tak, aby se dal 

použít jako zádová opěrka a stejně tak jako sedák (viz Obr. 10).  

 

 
Obr. 10 

V předchozích návrzích, jsem ještě nebral v potaz opěrnou část, která má soužit jako 

částečné odlehčení nohou při stání ve vlaku a má být součástí sklopného sedadla. Tu 

jsem řešil až o několik týdnů později (viz Obr. 11). 
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Obr. 11 

V poslední fázi skicování, v době kdy mě dosud žádný tvar nezaujal na tolik, abych se 

jím dále chtěl zabývat, a má kreativita došla, zvolil jsem nový postup. Hledání tvaru 

v tříčtvrtečním pohledu. Výsledkem byly tyto skici. 

 

 

Obr. 12 



17 
 

Po této části už jsem začínal mít jasno o tom, jak chci, aby vypadal můj výsledný 

návrh. Navíc, po prvních dvou návštěvách pana ing. Jakuba Černocha ve firmě 

BorCAD cz s.r.o., kde jsem viděl jejich řešení sklopných sedadel a také jejich řešení 

konstrukce, jsem následně věděl, co si mohu dovolit při tvarování a na jaké věci nesním 

zapomenout. 

Od tohoto okamžiku, se začala moje práce progresivně vyvíjet. Už to nebylo jen tak 

ledajaké tvarování, které nemělo pevných hranic. V tu chvíli jsem dostal instrukce, čeho 

bych se měl držet, na co nesmím zapomenout, k čemu musím přihlížet a k tomu všemu 

mi byla přidána norma, kterou bych se měl taky řídit – ta se týkala rozměrů (viz Tab. 1). 

Najednou, jsem hledal mezi tím vším, jak by řekl matematik, průnik. 

Obr. 13 

  kóta II. třída I. třída 

Výška sedáku  a 390 - 430  

Šířka sedadla  - min 450 (480) min 500 

Výška zádové opěry  e min 580 

Hloubka sedadla  b 410 - 580 

Úhel sedáku  c 5° - 20°  

Úhel otevření  d 110° - 115° 

Zástavbová šířka sklopného 
sedadla 

f 200 

číselné údaje jsou v mm, není-li uvedeno jinak 
číslo uvedené v závorce je doporučený rozměr 

Tab. 1 

Vzhledem k tomu, že rozměry uvedené v tabulce se týkají plnohodnotného sedadla, 

některé rozměry byly smluvně upraveny: 

- Šířka sedadla (-); sklopné sedadlo má rozmezí 420 až 450 mm. 
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- Výška zádové opěry (e); není specifikováno. Zde se aplikuje ergonomická 

studie. 

- Úhel otevření (d); pro sklopné sedadlo musí být menší, jinak bychom 

překračovali zástavbovou šířku sklopného sedadla (f). 

 

Studie kinematiky pohybu sedáku 

Po třetí návštěvě v BorCAD cz s.r.o, jsem od pana ing. Černocha dostal úkol. Měl 

jsem si ujasnit kinematiku pohybu sedáku. To kvůli zjištění chování sedáku při změnách 

umístění otočného bodu – čepu. 

V softwarovém prostředí Autodesk Inventor 2013 jsem si vymodeloval rám opěráku, 

sedák a zavazbil je v místě čepu. Pak jsem místem určeným pro vložení čepu různě 

posunoval a následně otáčel sedákem. Při každém takovém posunutí místa čepu jsem 

nejen sledoval pohyb sedáku a finální tvar při rozevření mezi sedákem a opěrákem, ale 

také jsem měřil hloubku sedadla (b), zástavbovou šířku sklopného sedadla (f) a výšku 

sedáku (a). 

Výsledky této studie jsem pro jednoduchost a názornost překreslil (viz Obr. 14) a doplnil 

tabulkou (viz Tab. 2).  

Obr. 14 
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Tab.2 

Ergonomická analýza - část I. 

Ergonomická analýza sklopného sedadla mi pomohla si ujasnit, jak velkou roli hraje 

každý přidaný nebo odebraný milimetr u každého z daných rozměrů. Díky studentu Matěji 

Mokrošovi, který na obrázku figuruje a zároveň i možnosti vyzkoušet si různé typy židlí a 

kolečkových křesel v předmětu Ergonomie I, jsem získal přehled, jaké tvary existují, a jak 

každý z nich ovlivňuje pohodlí. Důležitý prvek, který nesměl chybět na sklopném 

sedadle, byla bederní opěrka a právě díky figurantovi, jsem takto přesně věděl, do jaké 

výšky ji bude třeba umístit, aby byla funkční a přidávala na pohodlí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Obr. 15 

barva směr pozitiva negativa

záporná osa y                                                                                                                                                                                                                                                                

snížení otočného bodu

 + prodloužení sedáku

 + větší hloubka sklopného sedadla

 + vyšší posed

 - problém se zakrytím čepu a ostatních rotačních 

   částí umístěných v ose otáčení

 - nedostatek místa v místech pod osou otáčení

 - problém s upevněním a s tuhostí celého sedadla

kladná osa x                                                                                                                                                                                                                                                                

přiblížení otočného bodu 

ke stěně

 + zvýšení tuhosti

 + prodloužení vzdálenosti bederní opěrky

 + progresivnější tvar, větší hloubka 

    v bederní části

 + možnost aretace a zadržení síly 

    odklopeného sedáku rovnou o stěnu

 - zkrácení sedáku

 - menší hloubka sklopného sedadla

 - nižší posed
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Konstrukce sklopného sedadla 

Ve chvílích, kdy jsem přemýšlel nad kinematikou pohybu sedáku, mi paralelně běžela 

hlavou otázka mého konečného návrhu. Nakonec netrvalo dlouho a dostalo se i k tomu…  

 

Obr. 16 

Napadla mě myšlenka otevřené konstrukce – ve smyslu, že sklopné sedadlo nemusí 

být celé opřené o stěnu. Ale stačí, pokud se bude opírat v místech (do výšky), kde jsou 

umístěné šrouby, které celou konstrukci nesou. 

Díky nové myšlence – otevřené konstrukce, začal nový proces hledání tvaru. 

Tentokrát ve svižnějším tempu. Nakonec celý proces vyústil ve čtyři schválené verze 

sklopného sedadla. 

 

3.3. Koncepty – 4 schválené verze 

Všechny čtyři návrhy jsou tvořeny ve stejném duchu – otevřené konstrukce. Navíc 

všechny už postrádají prvek sklopných područek.  

První dva návrhy (Obr. 17) a (Obr. 18) jsou nakreslené v otevřené poloze. Zatímco 

další dva (Obr. 19) a (Obr. 20), jsou nakresleny jak v uzavřené poloze tak současně i se 

sklopeným sedákem. 
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Obr. 17        Obr. 18 

 

 

 

Obr. 19        Obr. 20 
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4. Vlastní práce 

Z výše uvedených schválených variant, jsem si vybral poslední návrh (Obr. 20), jehož 

jsem se držel během tvorby své práce. Jde o otevřenou konstrukci, kde vnější oplastování 

skrývá vlastní rám, mechanismy a výplň (PUR). Sedací plocha sedáku i plocha zádové 

opěry jsou tvarované tak, aby dodaly pohodlí. 

Obr. 21 

Barevnou kombinaci červeno-bílá jsem zvolil ze dvou důvodů. Prvním bylo přiblížit se 

trendu firmy BorCAD cz s.r.o., která na minulých výstavách tuto kombinaci aplikovala na 

svých výrobcích. Druhým důvodem, byla moje sympatie k německým (DB), rakouským 

(ÖBB) a švýcarským (SBB, CFF, FFS) drahám. 

Můj návrh je o jeden mechanizmus složitější než všechna dosud vyráběná sklopná 

sedadla. Má vyklápěcí element – nazval jsem jej „stehenní podpěrou“. Ta přidává 

na délce sedací plochy v rozevřeném stavu, a zároveň v uzavřeném stavu slouží jako 
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prodloužená plocha pro opření se o sedadlo, v případě že stojíme a nechceme nebo 

můžeme si (z jakéhokoliv důvodu) sednout zcela. Navíc, instalací tohoto elementu dojde 

ke snížení celkové zastavěné výšky. Ta hraje důležitou roli v situaci, kdy se chceme 

pouze opřít o sedadlo. 

Stehenní podpěru jsem ve své práci použil hlavně jako východisko z nekonečné 

smyčky pěti konstrukčních problémů (viz Grafika 1). 

 

Grafika 1 

Slovně vysvětleno: Pokud snížím zástavbovou výšku sklopného sedadla způsobem, 

že celé sedadlo umístím níže, ovlivním tak výšku sedáku (a). Pokud bych chtěl zachovat 

výšku sedáku, budu muset zmenšit celé sedadlo. Tedy zkrátím sedák i opěrák. To bude 

mít zase negativní vliv na hloubku sedadla (b), neboť ji zmenším. Na druhou stranu když 

se budu snažit prodloužit hloubku sedadla, ovlivním tak zástavbovou šířku sklopného 

sedadla (f), která bude větší. Dále pak zmenším úhel rozevření (d) a zvětším zástavbovou 

výšku sklopného sedadla. 

 Samotné předepsané rozměry (viz Tab. 1) nejsou tak limitující. Avšak v kombinaci 

s více takto předepsanými rozměry se stávají problémem, který dost zásadně omezuje 

volnost při návrhu tvaru celého sklopného sedadla. 

Ergonomická analýza - část II. 

Druhou část ergonomické analýzy jsem vytvořil, abych podrobil své sklopné sedadlo 

zkoušce 95 percentilního člověka.  

Sedadlo má nejníže položenou plochu vzdálenou od podlahy 400 mm.  

zástavbová výška 
sklopného sedadla 

výška 
sedáku (a) 

zástavbová šířka 
sklopného sedadla 

(f) 

hloubka 
sedadla 

(b) 

úhel 
otevření (d) 
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Obr. 23        Obr. 24 

Obr. 25 
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4.1. Rám 

Od původního nápadu jsem se moc neodlišil. Měl jsem 2 návrhy. Buďto rám tvořen 

dvěma bočními plechy (Sideplate) a prostor mezi nimi vyplněn dalšími plechy, tak aby 

byla zajištěna tuhost konstrukce (Obr. 4.1.1). Nebo druhá varianta, kdy celý rám bude 

výpalek z plechu, který se pozohýbá do požadovaného tvaru (Obr. 4.1.2). 

 

Obr. 26      Obr. 27 

Vzhledem k jednoduchosti výroby jsem se rozhodl pro druhou variantu, tedy celý rám 

jako výpalek z jednoho kusu plechu. Tato varianta je z pohledu pevnosti lepší, jelikož ji 

neoslabuji svařováním v kritických místech. Opačná stránka mince může být dražší 

provedení, vlivem (jak je vidno z obrázku) špatně proveditelného nástřihového plánu, kde 

na pásu plechu ze kterého se rám vypaluje, budou vznikat velká „hluchá“ nevyužitá místa. 

 

Obr. 28 – Rám opěráku 

Rám (Obr. 4.1.3) jsem dodatečně vyztužil v horní části dalším plechem (žlutá). Na 

rámu jsou přivařené další potřebné elementy jako výztuha v kloubu – návarek (zelená) 

dále pár opěrných ploch sedáku vymezující koncovou polohu při rozevření sklopného 

sedadla (modrá) a pár pantových součástí (modrá). Nakonec jsem celý rám odlehčil, 

pomocí otvorů v plechu. Materiál rámu je plech tloušťky 2,0 mm DOCOL 1200 M (viz 

kapitola Materiály). 
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4.2. Brzdící mechanismus 

V začátku jsem měl několik variant, jak vyřešit plynulý vratný pohyb sedáku. Téměř 

všechny byly spojené s područkami, které byly později ze zadání vyřazeny. 

 Většina variant byla založena na lanku (bowdenu), které bylo na jednom konci 

upevněné na obvodu kloubu sedáku a na druhém konci upevněno, buď přímo k tažné 

pružině, nebo k desce, která dále byla spojená k soustavě pružin (tažná pružina, tlačná 

pružina). Níže uvedený obrázek (Obr. 29) zobrazuje schematicky ten konec lanka resp. 

konec lanek, která jsou připevněna k desce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 – Návrhy tlumících mechanismů 

Na obrázcích dole jsou dva mechanismy založené na lanku a pružině. První (Obr. 30) 

má protichůdné smysly otáčení. Druhý (Obr. 31) má stejné smysly otáčení a využívá 

ke spřažení obou kloubů táhlo, což výrazně přidává na jednoduchosti provedení, avšak je 

nutné, zde uvažovat nad celou plochou dráhy táhla, kterou vykoná při rozevření a 

uzavření sedáku. 

Obr. 30      Obr. 31 
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Dalším nápadem byl mechanismus využívající řemen ke spřažení obou kloubů a 

zkrutná pružina, vrací sedák do původní – svislé polohy (Obr. 33). Tento způsob však 

postrádá brzdící element. Zde jsem uvažoval, že brzdící element by byl umístěn jinde 

mimo mechanismus. 

Obr. 32     Obr. 33 

S nápadem využití řemene, se mi okamžitě vybavil obraz rozvodu spalovacího 

motoru, a tak jsem chtěl více využít potenciál řemene. Načež jsem vytvořil model, který 

částečně řešil, jak jsem sám nazval v kapitole Vlastní práce, nekonečnou smyčku pěti 

konstrukčních problémů. 

Vymyslel jsem verzi sklopného sedadla s výsuvným opěrákem. Jde o to, že 

ke stávajícímu mechanismu využívající řemen jsem vložil mezi oba klouby ještě jeden 

element, takovou kladku, kterou uváděl do pohybu řemen a ona, pak pomocí dalšího 

elementu dávala do svislého pohybu opěrák. Pro představu jsem vytvořil trošku odlišnou 

verzi s tažnou pružinou, lankem a táhlem (viz Obr. 34). 

 

Obr. 34 
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V poslední fázi, jsem přemýšlel nad systémem, který se v současné době uplatňuje 

v nábytkářském průmyslu, zejména tedy u kuchyňských linek. Tady se implementují malé 

tlumiče, které zpomalují vratný pohyb dvířek. Podobným systémem jsem osadil své 

sklopné sedadlo. 

Na tomto principu jsem měl rozpracované ještě další verze systému tlumících vratný 

pohyb sedáku. Uvažoval jsem nad plynovou vzpěrou, kterou bych připevnil podélně nebo 

příčně. Podle toho, kolik místa bych měl k dispozici (viz Obr. 35).  

 

Obr. 35 

Posledními verzemi bylo využití rotačního tlumiče firmy Wediss WRD 4025 a tlumiče 

nárazu firmy Wediss WSK-M spolu s vačkou. Přestože konstrukčně jednodušší bylo 

utlumení vratného pohybu rotačním tlumičem, vybral jsem si variantu s tlumičem nárazu 

Wediss WSK-M. 

 

Obr. 36 
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Obr. 37 

(Obr. 37) Jedná se o tlumič pohybu (viz kapitola Nakupované díly), který je pevně 

přišroubován k boční stěně rámu. V ose rotace sedáku, na kloubu (čepu) je přivařena 

vačka. Ta, od určitého úhlu začíná tlačit na pístnici tlumiče, a tak se začíná útlum pohybu 

sedáku. 

4.3. Uzel kloubu sedáku 

Tímto pojmem myslím všechny součásti, které mají společnou osu rotace jako sedák 

nebo leží poblíž ní. 

Řešil jsem rozebiratelnost celku, umístění a prostor pro zkrutnou pružinu, která 

musela jít jednoduše nasadit a zase v případě nutnosti vyjmout. Zároveň s pružinou musel 

jít jednoduše sundat i celý rám sedáku.  

Obr. 38 
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Obr. 39 

 

 

 

 

 
Obr. 40 



31 
 

Všechny tři předchozí varianty neměly dostatečně vhodně vyřešené místo pro 

zkrutnou pružinu, proto jsem musel vymyslet čtvrtou finální variantu (Obr. 41), která je 

použita ve sklopném sedadle. 

 

 
Obr. 41 

Zleva, k čepu je přivařena vačka, která slouží také jako doraz. K rámu je přivařen 

návarek. Spolu s rámem prodlužují plochu, ve které plní funkci ložiska s přírubou plastový 

díl IGUS GFM 2830-10 (viz kapitola Nakupované díly). Za rámem (směrem dovnitř) je 

svařenec pouzdra a rámu sedáku. Přenos krouticího momentu sedáku je uskutečněn 

pomocí šroubu M4, který spojuje svařenec pouzdra a rámu sedáku s čepem.  

Dále, na pouzdře je umístěna zkrutná pružina s rameny jdoucími ve směru osy. Ramena 

jsou vsunuta, na každé straně, do připravených děr. Svařenec ramena pro rozpěrnou 

trubku a rozpěrná trubka tvoří pevnou část pantů, do které je vsunut čep. Takto 

konstrukčně vyřešený uzel kloubu sedáku se stává tak značně tuhým. 
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4.4. Rám sedáku 

Rám sedáku (Obr. 42) je tvořen především čtyřmi rámovými lištami, které jsou 

umístěny v páru po stranách.  Tyto jsou dimenzovány tak, aby snesly zatížení 

F = 2500 N působící uprostřed sedáku. Jejich tvar bylo nutné mnohokrát pozměnit, tak 

abych se dopracoval k co nejnižšímu napětí. Díky častému upravování tvaru a následné 

pevností analýze (viz kapitola Pevnostní analýza) jsem hlouběji pochopil vliv vzniku napětí 

na tvaru součásti a průřezový modul W. 

Tvar průřezu rámové lišty jsem zvolil ten nejjednodušší – obdélníkový. Ačkoliv 

ideálním by byl U – profil, případně T – profil, který by byl v místech ohybu 

vyřezaný, následně ohnutý a pak provařený. Přesto, že jsem dělal pevnostní výpočet i pro 

tyto profily, musel jsem je zavrhnout, jelikož tvar sedáku je složitější a místa v něm nebylo 

tolik, kolik bych potřeboval. 

Rámové lišty jsou výpalky, které mají mezi sebou příčně uložené (přivařené) výztuhy. 

 

Obr. 42 – Rám sedáku 
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4.5. Stehenní podpěra 

Stehenní podpěra byla vytvořena, jak jsem napsal výše, aby vyřešila některé 

konstrukční problémy. Otázku, kterou jsem zatím nezodpověděl, je, jak bude ovládaná. 

Samozřejmě automaticky, synchronizovaně s pohybem sedáku. 

Obr. 43 – Rám stehenní podpěry s plastovým krytem 

K samotnému pohybu. Stehenní podpěra je spojena čepem k rámu sedáku. Lehký 

otáčivý pohyb zajišťuje kluzné ložisko bez příruby Igus GSM 1210-06 (viz kapitola 

Nakupované díly). Pohyb je zprostředkováván dvěma lanky vedenými v bowdenech a 

tažnou pružinou. Takto: 

 

 Obr. 44 
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 Modrá šipka představuje trajektorii lanka, které bude zvedat stehenní podpěru 

směrem vzhůru. Pokud budu vysvětlovat od stehenní podpěry tak, jeden konec lanka 

bude pevně ukotven právě k rámu stehenní podpěry, odkud lanko povede skrze otvory ve 

výztužích rámu sedáku, a dále pak k rámu opěráku, kde bude taktéž pevně uchyceno. Pro 

přenos otáčivého ohybu stehenní podpěry, bude sloužit vačka nebo jiný element, který 

bude excentrický vůči ose otáčení sedáku.  

Červená šipka představuje taktéž trajektorii, ale druhého lanka. Toto lanko má opačný 

význam než předchozí. Bude se snažit dotlačovat stehenní podpěru k sedáku, tak aby 

v uzavřené poloze sklopného sedadla nedocházelo k odskakování podpěry během jízdy 

vlivem vibrací, nebo rázů. K dotlačování bude sloužit lanko pevně chycené k rámu, na 

jednom konci a na druhém konci bude připevněno k čepu, za něhož bude zaháklá tažná 

pružina. Tažná pružina je s určitým předpětím zaháklá mezi dvěma čepy, jeden je pevně 

svařen mezi pár lišt rámu sedáku, a druhý (za něhož je uchyceno lanko) se pohybuje 

v drážkách taktéž páru lišt rámu sedáku. Díky snaze tažné pružiny stáhnout se, dochází k 

napínání lanka a následně k dotlačování celé stehenní podpěry k sedáku. 

 

4.6. Výplň sedadla PURem 

Samotná výplň nemůže být umístěna do prostoru „jen tak“. Musí být dopředu 

k něčemu nalepena nebo připevněna, a pak takto dále dána do sedadla. Často to bývá 

právě k plechu. Stejný postup jsem zvolil i já. Na plech s kotvícími dírami jsem přilepil 

PUR výplň. Pak tuto dvojici jsem připevnil k rámu sedáku a stejně tak i k rámu opěráku. 

S výplní v opěráku jsem měl hlubší záměry, avšak z časových důvodů jsem musel ze 

svých nároků slevit. Proto stručně popíšu to, co jsem měl v plánu vytvořit. 

Chtěl jsem, aby opěrák byl do určité míry pružný (viz obr.). To mělo být zaručeno díky 

tenkému plechu z oceli tvořícího rám pro PUR výplň. Tento rám pak měl být upevněn 

k rámu opěráku. 

Obr. 45 
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4.7. Obal sklopného sedadla 

 
 

 

 

Obr. 46 

 

Obal je tvořen pomocí několika plastových dílů. Stehenní podpěra i sedák jsou kryty 

každý jedním plastovým dílem zakrývající celý rám. Opěrák je složitější, ten je tvořen 

třemi díly. Dvěma plasty, každý z jedné strany a mezi nimi vložený ocelový plech, 

zakrývající zadní stranu opěráku (viz Obr. 46). 
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4.8. Ukotvení sklopného sedadla ve vlaku 

Upevnění celého sklopného sedadla ve vlaku je provedeno pomocí čtyř šroubů ISO 

4016 - M10 x 50 pod jejímiž hlavami jsou podložky 10 ISO 7089. 

 

Obr. 47  
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5. Pevnostní analýza 

Pevnostní analýzu jsem prováděl v softwarovém prostředí Autodesk Inventor 2013. 

V něm jsem kontroloval pevnost navržených rámových lišt sedáku, které musí snést 

vertikální zatížení o síle FC = 2 500N, jejíž působiště se nachází vprostřed sedací plochy. 

Tuto úlohu, která je symetrická, jsem rozdělil napůl a poté řešil pouze polovinu, resp. 

jednu čtvrtinu, protože nosné profily jsou na každé straně v páru. Stejně tak i zatěžující 

síla je čtvrteční tedy; 

   
 

 
    

 

 
       

         

Takto (Obr. 48), pak vypadala úloha k řešení. Rámová lišta sedáku, která je z jedné 

pouze strany přivařená po obvodu pouzdra. 

 

Obr. 48 - svařenec rámové lišty sedáku a pouzdra 

 Pevnou vazbou byla zavazbena celá vnější plocha pouzdra, a to ve všech třech 

směrech (x, y, z). Pro zatěžující sílu F1 jsem vyřezal plochu 1 x 2 mm na horní straně 

rámové lišty sedáku, kde jsem tuto sílu následně umístil (Obr. 49). Střed této plochy je 

vzdálen od osy pouzdra 291,6 mm.  

 
Obr. 49 – Plocha pro sílu F1 
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Zatěžující síla F1 má vektorové souřadnice   
               . Doteky jsem nechal 

vázané, jelikož jde o svařenec. V nastavení sítě jsem změnil průměrnou velikost prvku 

na 0,03 a minimální velikost prvku na 0,015. Poslední, co jsem změnil před samotnou 

simulací, bylo nastavení korvengence. Hodnota maximálního počtu upřesnění 

byla 3, kritéria zastavení dostala hodnotu 8% a prahové upřesnění jsem změnil 

na hodnotu 0,93. Poté už jsem spustil samotnou simulaci, kde napětí bylo počítáno podle 

hypotézy H-M-H. 

 

Obr. 50 – Zatížená rámová lišta sedáku silou F1 

 

Obr 51 – Detail, zatížená rámová lišta sedáku silou F1 

Jak je z obrázků (Obr. 50) a (Obr. 51) vidno, maximální napětí odhadované softwarem 

je 699,7 MPa.  
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Maximální dovolené napětí, při kterém nedojde k trvalé deformaci je firmou SSAB 

stanovené na 950 MPa (viz kapitola Materiály) a u svarů je toto maximální dovolené 

napětí stanoveno na 750 MPa.  

Jelikož v okolí největší koncentrace napětí není žádné svařované místo, dovoluji si 

počítat s maximální dovolenou hodnotou 950 MPa. Tudíž materiál by měl vyhovovat. 
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6. Nakupované díly 

Nakupované díly je kapitola o částech, které jsou použité v této bakalářské práci, 

avšak nejsou mým výtvorem. 

 

6.1. igus® GFM 2830-10 

Radiální plastové ložisko s přírubou, řady iglidur® G, firmy igus®. Jeho přednosti jsou 

v absenci údržby, vysoké otěruvzdornosti a nízké ceně. 

 Obr. 52 - plastové ložisko firmy igus® řady iglidur® G, GFM [7] 

Označení GFM 2830-10 označuje:  

G -  řada iglidur® G 

F - „with Flange“ s přírubou 

M - „Metric“ metrický rozměr 

28 - vnitřní průměr ložiska v [mm] 

30 - vnější průměr ložiska v [mm] 

10 - šířka ložiska v [mm] 

 

6.2. igus® GSM 1210-06 

Radiální plastové ložisko bez příruby, řady iglidur® G, firmy igus®. Přednosti tohoto 

dílu jsou shodné s přednostmi předchozího dilu (igus® GFM 2830-10). 

Obr. 53 – plastové ložisko firmy igus®  řady iglidur® G, GSM [7] 

Označení GSM 1210-06 označuje: 

G -  řada iglidur® G 

S - bez příruby 

M - „Metric“ metrický rozměr 

12 - vnitřní průměr ložiska v [mm] 

10 - vnější průměr ložiska v [mm] 

06 - šířka ložiska v [mm] 
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6.3. Wediss WS-M 10 x 8 

Jedná se o tlumič rázů firmy Wediss Tech s.r.o., řady Mega-Line Mini. Tyto tlumiče 

mají délky těles 25 až 65 mm, zdvihy se pohybují v rozmezí 4 až 12 mm a velikosti oblast 

velikosti závitu je M4 až M12. Charakteristika tlumení u této řady je samokompenzační, 

nastavitelná. Dlouhou životnost tlumičů nárazu řady Mega-Line Mini zajišťují; píst 

s kaleným vodícím pouzdrem, pístnice z kalené nerezové oceli a těleso vyrobené ze 

speciální černěné oceli. Rozsah teplot, ve kterých bude zaručena jeho provozuschopnost, 

se uvádí -20 až +80 °C. 

Obr. 54 – tlumič nárazu Wediss WS-M 10 x 8 [8] 

 Technické parametry tlumiče nárazu Wediss WS-M 10 x 8: 

 
Tab. 3 [10] 

Maximální utahovací moment : 4 Nm 

Hmotnost    : 14 g 
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7. Materiály 

Tuto kapitolu jsem vytvořil za účelem odkazování se na jednotlivé materiály užité 

v této bakalářské práci tak, abych předešel stálému opakování se. 

 

7.1. DOCOL 1200 M 

Docol 1200 M je vysokopevnostní ocel vhodná ke svařování a tváření. Dodává se 

v tloušťkách od 0,50 do 2,10 mm. 

Mechanické vlastnosti 

Název oceli 
Mez kluzu 
Re(MPa) 

Mez pevnosti 
Rm(MPa) 

Minimální poloměr pro 90° ohyb 
(mm) 

min min max 

Docol 1200 M 950 1200 1400 3,5 
 

Tab. 4 [9] 

Hodnota meze kluzu u svařovaného materiálu se udává okolo 750 MPa. 
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9. Výpočty 

9.1. Pevnostní kontrola rámu sedáku 

Rám sedáku je navržen tak, aby během zátěžového testu nedošlo k porušení tvaru – 

trvalým deformacím. Při zátěžovém testu je vyvinuta síla FC = 2500N, která působí 

v polovině hloubky sedadla uprostřed plochy sedáku. 

Obr. 55 

 

 

 

Obr. 56 
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Ohybové napětí v nosníku konstrukce sedáku: 

   
  

  

      
 

      
     

 

 
        

Výpočet ramene působící síly: 
          

             

           

 
 

 
          

Ohybový moment k bodu A: 

   
                    

      
             

     
 

 
      

     
 

 
       

           

Výsledné ohybové napětí a srovnání s dovolenou hodnotou: 

   
       

   
 

                  
 

     
 

     

  

 

     
 

   

   
 

     
           

         
 

Materiál vyhovuje podmínce. 

  

 
 
(9.1) 
 
 
 
(9.2) 
 

 
(9.3) 
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9.2. Pevnostní kontrola na tlak 

Pevnostní kontrola na otlačení je provedena pro opěrné plochy sedáku v místě styku 

rámu a opěrné plochy (síla R na obr. 57), tvar plochy je uveden na obr. 59. 

Obr. 57 

Obr. 58 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 59 
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Délkové parametry vstupující do výpočtu (viz předchozí obrázky): 

           

        
 

 
          

       

           

         
  

 
         

 

Výpočet síly (reakce) R z momentové rovnováhy: 

  M =     = 0 

   
 

 
          

  

 
   

   
 

 
          

  

 
 

  
   

 

 
       

  

 

 

  
                           

    
 

             

Výpočet tlaku p na opěrné plochy: 

       
 

     
 

 

  
 

   
 

 

      
 

  
        

        
 

            

Rám sedáku i rám opěráku je vyroben z materiálu  DOCOL 1200 M, který má min. 

Rm = 1200 MPa a Re = 950 MPa v tahu. V tlaku může být materiál ještě více namáhán, 

tudíž tlak mezi plochami vyvozený posazením se, nebude mít za následek žádné trvalé 

deformace. Materiál vyhovuje. 

  

(9.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(9.5) 



47 
 

10. Závěr 

Cílem této práce bylo vymyslet nový tvar sklopného sedadla s plynulým vratným 

pohybem sedáku. 

Z počátku se tento úkol, jevil jako velice snadná věc. Avšak po hlubším vniknutí do 

problematiky, se začala ukazovat velká omezení a některé téměř neřešitelné problémy 

spjaté s tvarem sklopného sedadla. Přesto, jsem vytvořil sklopné sedadlo zcela odlišného 

vzhledu, než která dosud můžeme v železniční dopravě vidět. Druhá stránka pokusu o 

odlišný vzhled je menší hloubka sedadla, kterou bylo nutné prodloužit, jak jsem sám 

nazval, stehenní podpěrou. Ta, přidala na hloubce a zároveň na složitosti sklopného 

sedadla.  

Naopak, mechanismus tlumící vratný pohyb sedáku se podařilo, vůči počátečním 

návrhům, zjednodušit na minimum potřebných součástí při zachování funkce 

individuálního nastavení, jejíž výhoda se projeví až po implementování sklopného sedadla 

do běžného provozu.  

 

Obr. 60 Návrh výsledného vzhledu sklopného sedadla 
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