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Mo, Mo1, Mo2  ohybový moment     N.mm 
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1. Úvod 
 

V této bakalářské práci budou poskytnuty informace o zpracování skibobu, což je 

„kolo“ nebo „tříkolka“ na sníh, které má místo kol připevněny krátké lyže. Projekt byl 

vybrán z důvodu nedostatečného výběru těchto skibobů na trhu. V poslední době zažívá 

tento zimní sport své znovuzrození. Čím dál více lze v lyžařských areálech vidět kromě 

lyžařů a snowboardistů také jezdce na těchto skibobech. Důsledkem je zvýšená poptávka 

a zároveň jsou kladeny větší požadavky na praktičnost, estetiku a hlavně snadnost 

ovládání.  

Cílem práce bylo navrhnout moderní a funkční skibob, který by splňoval požadavky 

zákazníků na trhu. Také by měl skloubit výhody všech skibobů a problémy, které nastávají 

u různých typů tohoto sněžného vozidla, eliminovat na minimum.  

V závěru práce jsou shrnuty informace o konstrukci a postupu zpracování práce. 

2. Cíle a požadavky 

  

Skibob je určen pro jízdu na svazích v zimních areálech. Mohou ho využívat všechny 

osoby věnující se tomuto zimnímu sportu. 

Cíle a požadavky, které by měl skibob splňovat: 

- Jednoduchá ovladatelnost 

- Dobrá stabilita 

- Umožňovat snadnou rozložitelnost pro bezproblémovou přepravu 

- Nižší cenová kategorie 

 

Snahou je navrhnout skibob, který bude mít novodobý design, bude spadat do nižší 

cenové relace a vytvoří jakýsi most mezi rekreačními skiboby a sportovními verzemi.  

Návrh skibobu bude probíhat pro osoby s výškou do 190cm a váhou 120 kg. 
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3. Rozdělení 
 

 Skibob můžeme rozdělit: 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Skibob 

Podle počtu 
stop 

Jednostopé 

Klasický 
skibob 

Snowscoot 

Dvoustopé 

SMX 

Podle typu 
využití 

Rekreační Profesionalní 

Obr. 3.1 Schéma rozdělení skibobů 
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3.1.  Podle počtu stop 

  

3.1.1. Jednostopé 

 

Vyznačují se tím, že mají pouze dvě lyže. Je to jakési „kolo“ či koloběžka na sníh.  

 

 ↑ Toto je klasický Skibob. Jeho výhoda je, že člověk na něm sedí. Nevýhodou je 

však to, že jezdec musí mít na nohou přidělané další malé lyže, bez kterých by ho nemohl 

ovládat, ani brzdit. To znamená, že uživatel musí mít i určité zkušenosti s jízdnou na lyžích. 

 

Obr. 3.2 Skibob od firmy Skibobs – modré provedení 

Obr. 3.3 Skibob vyráběný na zakázku 
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 ← Tento skibob se nazývá 

Snowscoot. Je to kombinace 

koloběžky a snowboardu. Výhodou 

je, že na něm člověk nemusí mít 

další lyže pro ovládání. To ale 

znemožňuje při jízdě sedět. 

 

 

 

 

3.1.2.   Dvoustopé 

Tento typ skibobů má tři lyže.  Vylučuje nevýhody předešlých dvou. Takže se na něm 

při jízdě může pohodlně sedět a uživatel nemusí mít k ovládání na nohou připnuté další 

lyže. Ty jsou vlastně už součástí vozidla. 

→ Takzvaný skibob SMX. 

Nevýhodou je jejich složitější 

konstrukce a také, že dvoustopé 

skiboby vyrábí pouze dvě firmy na 

světě. 

 

  

Obr. 3.4 Snowscoot firmy Fort 

Obr. 3.5 Dvoustopý skibob firmy North Legion 
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3.2. Podle typu využití 

3.2.1. Rekreační 

Vyznačují se velmi jednoduchou konstrukcí rámu. Hlavní výhodou těchto skibobů je 

jejich cena. Dají se koupit, oproti profesionálním, za nižší pořizovací náklady. Obvykle ale 

nebývají odpružené. Tím je jízda na nich méně pohodlná.  

 

 

 

3.2.2. Profesionální 

Jejich předností je umožnit 

jezdci, aby při sjezdu podal co možná 

největší výkon. Tudíž bývají z pravidla 

odpružené, a aby rám vydržel větší 

rázy, bývají také masivnější stavby. 

Jedinou a tou největší nevýhodou je 

jejich relativně vysoká pořizovací 

cena. Proto se jich také na svazích 

tolik nevyskytuje. 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6 Skibob od firmy Skibobs – černéprovedení 

Obr. 3.7 Skibob od firmy Skibobs – modré 

provedení 
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4. Rešerše 

 

Skibob Cayenne 

Jednostopý skibob Cayenne  

(obr. 4.1) je výrobek rakouské 

firmy Stalmach. Lehký rám je 

vyroben ze 

svařovaných ohýbaných trubek. 

Má odpruženou zadní lyži 

olejovým tlumičem, což zpříjemňuje 

jízdu. Skibob je vybaven stupátky 

pro jízdu s druhou osobou, nejspíše s dítětem. Svou jednoduchou konstrukcí se řadí mezi 

rekreační skiboby v nižší cenové kategorii.  

Cayman SkiBob  

Tento skibob je vyráběn 

stejnou firmou jako předešlý 

model. Nazývá se Cayman a řadí 

se mezi profesionální skiboby. 

Rám je svařenec z hliníkových 

profilů čtvercového průřezu. 

Ostatní díly jsou vyrobeny z nerezové oceli. Přední i zadní lyže je odpružená tlumiči. Celá 

sestava váží 10,9 kilogramů.  

Madmax SkiBob 

 Další model do firmy Stalmach 

je pojat jako skibob pro dvě osoby. 

Řidič ovládající skibob, sedí na zadním, 

výše položeném sedátku. Spolujezdec 

sedí na předním sedáku. Nohama se 

může zapřít o opěrky, které jsou umístěny vepředu před řídítky. Skibob má hliníkový rám 

a přední i zadní lyže je odpružená. Váha celkové sestavy je 17,6 kilogramů 

Obr. 4.1 Skibob Cayenne  od firmy Stalmach 

Obr. 4.2 Skibob Cayman od firmy Stalmach 

Obr. 4.3 Skibob Madmax od firmy Stalmach  
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Snowbike® S8 Downhill 

Skibob od firmy 

Brenter. Stavba rámu je 

velmi jednoduchá, ale 

podle slov výrobce je 

tento model určený 

hlavně pro pokročilé a 

profesionální jezdce. 

Specialitou tohoto skibobu je zaprvé jeho odpružení. To zajišťuje kulová pružina 

z elastomeru, díky kterému může skibob snadněji zatáčet do oblouku. Druhou je jeho 

jednoduchá složitelnost díky patentovanému systému, který dovoluje složit skibob za pár 

sekund. Rám je hliníkový a celková váha se pohybuje do 8 kilogramů. 

Snowbike® C6 Fatboy 

Další model 

skibobu od firmy 

Brenter. Tento typ je, 

jak lze už vyčíst 

z názvu, robustnější 

konstrukce. Rám tvoří 

40 mm silné trubky. Je 

odpružen na přední lyži 

a pod sedátkem titan-elastomerovými pružinami. Celá sestava váží 7 kilogramů. Tento 

model je určen pro jezdce s vyšší váhou.  

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Skibob S8 od firmy Brenter 

Obr. 4.5 Skibob Fatboy od firmy Brenter 
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SMX MERC 

Skibob SMX je průkopníkem 

vícestopých skibobů. Vyrábí ho 

firma North Legion. Propojuje 

jízdu na kole s jízdou na lyžích. 

Jezdec stojí na stupačkách na 

zadní stavbě a skibob ovládá 

celým svým tělem. Jeho 

konstrukce je celoodpružená, 

připomínající klasické kolo BMX. 

Vepředu odpružení zajišťuje 

klasická odpružená vidlice na kolo. Na zadní stavbě je toto zajištěno vzduchovým 

tlumičem. Výhodou skibobu SMX je promyšlené naklápění zadních lyží, které slouží pro 

lepší zatáčení. Nevýhodou je jeho enormní pořizovací cena.  

SMX Snow Bike specs 

Skibob od novozélandské firmy 

SMX Snow bikes NZ je druhý jediný 

sériově vyráběný typ vícestopého 

skibobu na světě. Tento model je 

zajímavý svojí konstrukcí zadní 

stavby. Oproti skibobu od firmy 

North Legion jezdec stojí přímo na 

lyžích, což zlepšuje stabilitu. Při 

jízdě si ale nemůže sednout, kvůli 

absenci sedátka, což považuji za jedinou nevýhodu. Konstrukce rámů je svařovaná z 

ohýbaných hliníkových trubek. Vidlice je použitá klasická odpružená, která se montuje na 

horská kola.  

Obr. 4.6 Skibob SMX MERC od firmy North Legion 

Obr. 4.7 Skibob SMX Snow Bike 
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5. Návrh koncepce řešení 

Jako první rozhodnutí bylo zaměření se na buďto jednostopé, nebo vícestopé skiboby.  

Po uvážení výhod a nevýhod obou typů jsem došel k názoru, že jednostopé skiboby 

nejsou tak stabilní a člověku bude trvat delší čas, než se je naučí ovládat. Tudíž jsem zvolil 

vícestopé, díky své stabilitě, jednoduchosti ovládání a nedostatečném výběru na trhu. 

 

 

Návrh naklápění a uchycení zadních lyží: 

Problémem bylo navržení mechanizmu zadní stavby, který způsobuje naklopení 

obou zadních lyží při zatáčení. První řešení jsem převzal ze skibobu od firmy North Legion. 

Tento mechanizmus je poměrně jednoduchý, avšak nedovoluje jezdci stát přímo nohama 

na lyžích. Musí stát na stupačkách, které jsou na zadní stavbě rámů. Tento způsob se mi 

zdá měně přirozený, a proto jsem, kvůli problému se stabilitou, takovéto řešení zamítl.  

Obr. 5.1 První skica 
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Přemýšlel jsem , jak vyřešit, 

aby jezdec stál při jízdě z kopce 

přímo na lyžích a ne na stupátkách.  

Pracoval jsem s třemi 

verzemi. Jedna byla založena na 

uchycení lyží jen na jedné noze 

(obr vpravo), která by začínala na 

začátku lyže a pokračovala až pod 

nohy jezdce. Řešení ale není 

optimální pro naklápěcí 

mechanizmus lyží, takže jsem od 

tohoto ustoupil. 

 Druhá verze spočívala 

v konstrukci rámu, kde jsem se 

nechal inspirovat takzvanou 

koloběžkou Flicker Scooter (obr. 

vpravo). Zde jsem narazil na 

problémy u naklápění. Otočný 

kloub vhodný pro naklápění lyží je 

patentovaný a ostatní obdobná 

řešení by byla příliš složitá. Proto 

jsem se tímto směrem neubíral. 

Na obrázku vpravo vidíte 

třetí verzi, obdobu skibobu SMX 

Snow Bike, kde jsou zadní lyže 

uchyceny na dvou místech (obr. 

faf). Tento způsob umožňuje stát 

jezdci přímo na lyžích. 

 

Obr. 5.2 Skica zadní stavby – uchycení na jedné 

noze 

Obr. 5.3 Skica zadní stavby – obdoba Flicker 

Scooter 

Obr. 5.3 Skica zadní stavby – uchycení koncích lyže 
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První řešení skibobu v 3D programu  

Kvůli špatné představě funkčnosti naklápění zadní stavby, jsem začal pracovat na 3D 

modelech v programu Inventor 2015. 

  První konstrukce byla obdobně navržena jako světoznámý skibob od firmy Northern 

Legion, nazývaný také jako SMX (odvozeno od BMX). Tento skibob by měl oproti jeho 

předchůdci jednodušší rám, který by byl bez odpružení zadní vidlice. Rám byl navržen 

z hliníkových profilů svařených k sobě.  

Tento návrh však neřeší 

problém se stabilitou jezdce, 

který by musel kvůli specifickému 

uchycení lyží stát na stupačkách 

připevněným k zadní stavbě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.4 3D návrh první varianty – šikmý pohled zezadu 

Obr. 5.5 3D návrh první varianty – šikmý pohled zepředu 
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Druhý návrh řešení ve 3D programu 

 

Druhým modelem v 3D programu byla verze s uchycením lyží na obou koncích. Tímto 

krokem se mi podařilo umožnit stání jezdce přímo na lyžích. Z obrázků můžeme vidět 

poměrně složitý mechanizmus, kde v přední části zadní stavby jsou dvě ramena pro 

stejnoměrné naklápění lyží a 

v zadní části jedno rameno, které 

slouží jen pro pevné uchycení. 

Tím vznikly potíže s navýšením 

váhy celého skibobu a mohlo 

dojít k jednoduchému zkroucení 

rámu. Kvůli složitosti jsem tedy 

přemýšlel nad simplifikací 

mechanismu naklápění lyží.   

 

 

Obr. 5.6 3D návrh druhé varianty – šikmý pohled zepředu 

Obr. 5.7 3D návrh druhé varianty – šikmý pohled zezadu 
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Tvarová studie – rám 

V této studii jsem se snažil najít optimální tvar rámu skibobu. Vycházel jsem z tvaru 

rámu různých druhů skibobů, kol, motorek a ostatních dopravních prostředků, které mají 

rámovou konstrukci. 

 

U prvních návrhů jsem se nechal inspirovat stylem „steampunk“, kde rám tvořilo 

jakési „Íčko“. 

 

 

 

 

 

 

Dalšími návrhy byly rámy z ohnutých trubek, které by připomínaly jízdu na starých 

kolech. 

  

Obr. 5.8 Skica rámu skibobu – styl „steampunk“ 

Obr. 5.9 3D vizualizace skibobu – styl „steampunk“ 

Obr. 5.10 Skica návrhu rámu skibobu – ohýbané trubky 
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Čtvrtými návrhy jsou svařované rámy z rovných trubek.  

 

 

Návrh přední stavby  

Přední stavba skibobu se skládá z řídítek, představce a vidlice. Pro velké množství 

těchto komponentů dostupných na trhu, jsem se rozhodl je přímo nakoupit. Zde jsem 

vybíral mezi několika typy vidlic, řídítek a představců.  

U řídítek jsem se zaměřil hlavně na dva druhy. Prvními byly standartní řídítka, která se 

používají na horských kolech. Druhými byl typ používaný na kolech označovaných jako 

BMX. 

Vidlici jsem vybíral z typů, které jsou odpružené, aby tlumila nárazy, které při jízdě 

nastaly.  

 

 

 

Obr. 5.11 Skica návrhu rámu skibobu – rovné trubky 

Obr. 5.12 Řídítka typu 

BMX 

Obr. 5.13 Řídítka pro horská kola 
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6. Výběr nejlepší varianty 

Postupným vytvářením nových návrhů a vyřazováním jednotlivých nevyhovujících 

variant, s přihlédnutím na určené požadavky jako dobrá ovladatelnost, vzhled, snadná 

rozložitelnost a praktičnost, jsem došel k nejpříznivější variantě.  

Prvními navrženými modely byly obdoby dvoustopého skibobu SMX. Jejich hlavní 

nevýhodou bylo umístnění stupaček nad zemí. Jezdec tak přímo nemohl stát na lyžích. 

Proto jsem se rozhodl pro typ, který má uchycení lyží navrhnuto na obou koncích lyže. Zde 

se vyskytl problém se složitým 

mechanismem naklápění, což mělo za 

následek zvýšení váhy skibobu a horší 

rozložitelnost pro přepravu. Došel jsem 

tedy ke zjednodušení naklápění lyží 

odebráním jednoho ramene tohoto 

naklápění. Jezdec tak ovládá skibob 

celým svým tělem. Řídítky ovládá 

přední lyži a pomocí svých nohou 

naklápí ve směru jízdy zadní lyže. Ty lze 

naklápět nezávisle na sobě. Aby bylo 

spojení bot jezdce a zadních lyží pevné, 

jsou na místech, kde stojí, umístěny 

popruhy kopírující svršek boty. Přední 

stavba, což je vidlice, řídítka a 

představec jsou zakoupeny od firem 

RockShox, Force, 34R. 

Přední i zadní lyže jsou typu 

Snowblade.  

  

Obr. 6.1 Vybraná 

varianta 1 

Obr. 6.2 Vybraná 

varianta 2 
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7. Modelování a vizualizace v 3D grafických programech 

7.1. Model v programu Rhinoceros 5 

Při navrhování designu konečné varianty modelu jsem pracoval v programu 

Rhinoceros 5.0. Pro svou rychlost a jednoduchost vytváření návrhů jsem se v něm hlavně 

zaměřoval na modelování rámů skibobu. Zde nebyl řešen skibob po technické stránce ani 

celkové sestavě, takže na obrázcích nevidíme prvky jako je vidlice, řídítka, sedátko se 

„sedlovkou“, lyže a ani žádné šroubové, nebo čepové spojení. Byl navržen hlavně design 

rámu a ramen spojující zadní lyže a jejich barevné kombinace. Pro nemožnost vytváření 

mechanických vazeb mezi díly jsem při modelování v tomto programu nepokračoval. 

  

Obr. 7.1 Vizualizace barevných variant skibobu  
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7.2. Model v programu Autodesk Inventor 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První návrhy skibobu jsem vytvářel v programu Autodesk Inventor 2015, kde vzniklo 

několik variant, tudíž v něm byla vytvořena kompletní vizualizace konečné varianty 

skibobu. Avšak rám a zadní stavba byla importována z programu Rhinoceros 5.0 přes 

formát souboru IGS, který podporuje většina používaných grafických i CAD programů. 

Inventor 2015 mi pomohl pochopit hlavně naklápění zadních lyží, proto byla v tomto 

programu zkonstruována většina variant. V něm jsem také model, co se týče technické 

stránky, vytvořil co nejpřesněji se všemi jejími prvky, kvůli výpočtům MKP analýzy.  

Na obrázku (obr. 7.2) vidíme skibob v klidovém stavu. Obrázek (obr. 7.3) naznačuje, 

jak by měl skibob vypadat při jízdě do pravotočivé zatáčky. 

  

Obr. 7.2 První vizualizace z programu Invenotr 2015 

Obr. 7.3 Boční a zadní pohlede  
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7.3.  Model v programu Catia V5 – Human builder 

V zadání bakalářské práce je psáno, aby byl při navrhování skibobu použit program 

Catia V5. Ten obsahuje část s názvem workbench Human Builder, která přidává 

k vytvořenému modelu postavu člověka podle námi zvoleného percentilu. Tento program 

jsem proto využil k navržení rozměrů skibobu tak, aby odpovídaly výškovému percentilu 

dospělého člověka 75% (výška dospělého muže přibližně 180cm).  

 

 

Modelování jsem začal převodem jednotlivých součástí z programu Autodesk Invetro 

2015 přes formát souboru IGS, který jsem již předtím využil pro převod z Rhinocerosu 5. 

Jedinou nepřevedenou součástí byl rám. Ten jsem vytvářel znovu, aby bylo možné 

jednoduše měnit jeho rozměry tak, aby odpovídaly výšce postavy vygenerované 

programem Catia V5. 

Obr. 7.4 Model v programu Catia V5 s umístěnou stojící postavou 



 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.5 Model se sedící 

postavou – pohled zepředu 

Obr. 7.6 Model se 

sedící postavou – 

pohled z boku 
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7.4. Tvorba reálného modelu 

Při stavbě reálného modelu skibobu jsem začínal s levnými slámkami „brčky“. Vybral 

jsem si je, protože se dají snadno dělit stříháním a lepit sekundovým lepidlem. Ovšem co 

se týče kvality a doby, kterou by měl model splňovat a vydržet, byly pro tento účel slámky 

nevyhovující. Avšak vzniklo z nich pár neúplných modelů rámu (obr).  

 Obr. 7.7 První reálný model rámu Obr. 7.8 Druhý reálný model rámu 

Obr. 7.9 Reálné modely vyrobené z brček 
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Obr. 7.11 Rám s osazenou vidlicí  

Novým materiálem pro tvorbu, který 

jsem zvolil, byly trubky z PVC. Z nich jsem 

začal vyrábět kostru rámu. Laboroval jsem 

s dvěma druhy spojování. Prvním bylo 

lepení spojů lepidlem z tavící pistole. Jeho 

výhodou bylo rychlé spojení a lepidlo 

vyrovnávalo drobné nerovnosti, které 

vznikly při vybrušování zářezů do trubiček. 

Avšak spoj nebyl tak pevný. Proto jsem 

přešel k  druhé variantě. Tou bylo 

sekundové lepidlo. Spoj po slepení držel 

pevně, ale muselo se dbát na pečlivé 

vybroušení trubiček tak, aby na sebe 

přesně zapadaly.  

Vidlici jsem vyrobil z PVC trubiček 

stejných jak u rámu a z tvrzené plastové 

desky (PS – polystyrén)   

Zadní stavba skibobu, která obsahuje 

části, jako jsou ramena naklápění, listové 

pružiny a lyže, byla na výrobu nejsložitější. 

První ramena jsem vytvořil z plastové 

desky, která byla použita na vidlici. Ty se 

ale obtížně brousili a na modelu vypadali 

nevzhledně. Proto jsem využil možnosti 3D 

tiskárny a nechal jsem si tyto dvě části 

vytisknout. Model pro 3D tisk byl použit 

z programu Autodesk Inventor 2015. Ten 

jsem zmenšil do požadovaného měřítka a 

přes formát souboru STL nechal vytisknout.  

 

Obr. 7.10 Rám z PVC trubiček  

Obr. 7.12 3D tisk ramen  

Obr. 7.13 3D tisk ramen – boční pohled 
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Na listové pružiny, které spojují obě 

ramena a připevňují se na ně lyže, jsem 

použil ocelový plech o tloušťce 1mm. Ten 

byl ohnut a následně vybroušen do 

požadovaného tvaru.  

 Při modelování lyží jsem použil 

dřevěnou dýhu. Pro správný tvar bylo ale 

nutné vytvořit předlohu, podle které se 

lyže ohýbali. Ta byla z ocelového plechu. 

Lyže se skládala ze tří dýh, které jsem napařil, poté potřel lepidlem a připevnil svorkami 

do šablony, kde se nechaly schnout. Po vyschnutí jsem je obrousil do tvaru lyží a připevnil 

k zadní stavbě. 

Pohyblivé části modelu jsou spojeny šroubky a závlačkami. 

 

  

Obr. 7.14 Plechová předloha pro lyže 

Obr. 7.15 Model s osazenou zadní stavbou  
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8. Konstrukční řešení 

8.1. Rám 

Hlavním nosným prvkem celého skibobu je rám. Ten je vyroben z hliníkových trubek o 

průměru 30 mm. Spojování jednotlivých dílů mezi sebou je provedeno svařením. Zaklad 

celého rámu je trubka jdoucí ze zadní části až po krček řídítek vepředu. Na tu jsou potom 

přivařeny další trubky, které slouží jak pro uchycení zadní stavby a sedátka, tak k vyztužení 

rámu. Na koncích trubek ve spodní části rámu jsou přivařeny díly pro připevnění ramen 

zadní stavby skibobu. I když je hliníkový rám odolnější povětrnostním podmínkám více než 

ocelový, je natřen barvou kvůli ochraně, ale i estetice.  

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Zadní stavba – naklápění lyží  

Zadní stavba je tvořena několika částmi (obr. 8.2). Prvními jsou ramena, která spojují 

rám skibobu s lyžemi. Spoj je proveden pomocí čepu se závlačkou pro snadné odpojení 

celé zadní stavby od rámu pro snadnější rozložení. Ramena jsou vyrobeny z lité oceli.  

Další částí jsou plechy pro upevnění lyží. Spojují přední a zadní rameno, aby se 

naklápěli stejnoměrně. Pomocí šroubků se k nim připevňují také lyže spolu s vázáním. 

Vyrobeny jsou z ocelového plechu. 

Třetí částí zadní stavby je vázání. To slouží pro pevnější spojení jezdcovi boty a 

zadních lyží. Tím napomáhá k lepší jízdě. Skládá se ze dvou částí a to ze základu, který je 

vyroben z oceli a přezek z ohebného plastu. 

Obr. 8.1 Rám skibobu 
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8.3. Přední stavba 

Přední stavba se skládá z řídítek, představce, odpružené vidlice, dílu pro připevnění 

lyže a přední lyže. Všechny vyjmenované části kromě dílu pro připevnění lyže jsou, kvůli 

jejich dostupnosti na trhu, zakoupeny.  

Díl pro připevnění lyže je vyroben z ohnutého ocelového plechu.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.2 Schéma zadní stavby 

Obr. 8.3 Schéma přední 

stavby 
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9. Pevnostní výpočty a MKP analýza 

  K výpočtu byly vybrány součásti, které jsou, podle předběžného úsudku, nejvíce 

zatěžovány. Síla F je odvozena od maximální váhy člověka, na kterou je skibob 

dimenzován. Ten je určen pro osoby s maximální váhou do 120 Kg. Předpokládám, že 

jezdec by mohl za jízdy se skibobem skákat, tudíž jsem sílu působící na součásti 

zdvojnásobil. 

9.1. Pevnostní kontrola čepu 

První zatěžovaným dílem je čep, který spojuje rám skibobu s ramenem zadní stavby 

v místech přibližně pod sedátkem (obr 9.1). Čep je vyroben z automatové oceli. 

        

        

                     

           

             

            

    
 

 
 
   

 
 
 

 
 
 

 
 

    
    

 
 
    

 
 
    

 
 
  

 
           

    
 

 
 
   

 
 
    

 
 
    

 
           

Pro další výpočet jsem bral největší ohybový moment. 

Kontrola na ohyb: 

   
  
  

      

   
  

  
 

  
    

  

 
     

     

  

                 

Obr. 9.1 Schéma zatížení 

Obr. 9.2 Schéma zatížení čepu 
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Kontrola na střih: 

    
 

 
       

    
 

  
    

 

  
   

    
 
      

     
               

Kontrola na otlačení: 

  
 

 
        

   
 

   
 
    

     
          

   
 

     
 

    

      
           

Výpočet bezpečnosti: 

   
    

  
 
     

  
           

   
  

  
 
   

     
     

Bezpečnost čepu v ohybu vyšla 5,3 proto čep vyhovuje. 

9.2. Pevnostní kontrola svaru 

Podle úsudku je druhým nejzatěžovanějším místem svar, kterým je spojen krček 

vidlice k rámu. Tady by mohl jezdec při doskoku opět zatlačit celou svou vahou. Při větším 

nárazu by se tato síla mohla zdvojnásobit, 

a proto jsem ji počítal se stejným 

zatížením jako předešlý čep. 

Zvolený materiál rámu je slitina EN AW-

7020 

 

 

Obr. 9.3 Schéma zatížení působící na svar 
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Plocha svaru:  

 

Průměr trubky D = 30 mm 

Charakteristický rozměr svaru a = 6 mm 

     (   )      (    )             

Výpočet svaru na střih 

F =2500 N 

             

    
 

 
        

    
 

 
 
    

     
                

Dle výpočtů zvolený svar vyhovuje. 

  

Obr. 9.4 Schéma zatížení svaru Obr. 9.5 Plocha svaru 
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9.3. MKP Analýza 

Pro kontrolu celého skibobu jsem zvolil MKP analýzu v 3D programu Autodesk 

Inventor 2015. Kontrolovanou části byla hlavně zadní stavba skibobu se zatížením, 

umístněném na sedátku. Toto zatížení bylo zvoleno experimentálně, jako dvojnásobná síla 

působící na skibob při dopadu jezdec 

vážícího 125kg (cca 2500N) i když 

není na tuto váhu dimenzován. 

Pevná vazba byla umístěna na 

hranu u přední vidlice. Ideální vazby 

byly použity na spodní plochy plechů 

pro připevnění lyží.  

Dotyky, kromě jednoho posunutí 

bez oddělení, které bylo mezi krčkem 

a vidlicí, jsem nechal automaticky 

vygenerované (vázané).  

 

Obr. 9.6 Schéma umístění vazeb 

Obr. 9.7 Výsledek MKP analýzy 
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Kontrola ukázala nejvíce namáhané místa skibobu. Tím byl krátký úsek u čepového 

spoje na zadním rameni. Materiál ramene jsem zvolil ocel na odlitky, která má pro 

statické zatížení v ohybu mez pevnosti 110 – 225 MPa. 

V analýze vyšlo maximální zatížení 335,4 MPa což by přesahovalo mez pevnosti 

materiálu. Toto zatížení je ale pouze bodové a síla působící na skibob je předimenzována 

a tudíž se s touto hodnotou nedá počítat.  

Analýza dokázala, že všechny navrhované součásti skibobu vyhovují. Přední stavbu 

jsem nekontroloval kvůli zakoupení komponentů, které obsahuje. 

  

Obr. 9.8 Detail výsledku MKP analýzy 
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10. Závěr 

Bakalářská práce je v úvodu věnovaná současnému trendu skibobů na světovém trhu. 

Popisuje rozdělení do několika typů podle dvou hledisek a to podle počtu stop a typu 

využití. Zabývá se také rešerší skibobů, které jsou dostupné na trhu a hodnotí je podle 

konstrukce a jednoduchosti jízdy. Z vypozorovaných poznatků vyplývá, že současným 

trendem tohoto zimního sportu jsou dvoustopé skiboby. Ty vyrábí pouze dvě firmy na 

světě.  

Dále je v práci popsán postupný návrh, kdy padlo rozhodnutí pro vytvoření 

dvoustopého skibobu. Zde nastalo několik problému se stabilitou jezdce a složitostí 

mechanismu naklápění lyží. Postupným vytvářením nových variant se ale tyto problémy 

vyřešily. Následovalo navrhování designu, což se projevilo hlavně na konstrukci rámu 

skibobu.  Na toto téma vzniklo mnoho nápadů jak na papíře, tak hlavně ve 3D programech 

Rhinoceros 5.0 a Autodesk Inventor 2015. Velikost celého skibobu byla navrhována 

pomocí programu Catia V5, která obsahuje postavu člověka (humanoida) pro 

přizpůsobení rozměrů.  Finální verze je vytvořena v programu Autodesk Invetor 2015. 

V něm byl model, co se týče po technické stránce vymodelován co nejpodrobněji. Ze 

všech těchto tří programů byly zhotoveny vizualizace. Současně byl tvořen také reálný 

model. Konečná vizualizace byla provedena v grafickém programu Keyshot. 

V kapitole konstrukční řešení jsou popsány jednotlivé díly skibobu, který rozděluji na 

tři části: přední stavba, zadní stavba a rám. U jednotlivých součástí je napsáno, jak a 

z jakého materiálu jsou vyrobeny.  

V následující výpočtové části byla provedena kontrola čepu, který spojuje zadní 

stavbu s rámem a kontrola svaru mezi trubkou rámu a krčem pro vidlici. Obě části byly 

namáhány silou 2500 N, což přibližně odpovídá dvěma lidem o váze 125 kg. Podle 

výsledků oba dva spoje vyhovují. Tato kapitola také obsahuje MKP analýzu v programu 

Autodesk Inventor 2015, která odhalila nejvíce namáhané místa.  

Cílem práce bylo provedení rešerše a navržení alespoň 3 variant skibobu, z kterých 

byla vybrána nejlepší a finální verze. Zadané i osobní cíle se podařilo splnit.   
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Obr. 10.1 Finální vizualizace v programu KeyShot 5 
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