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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

POSLUŠNÝ, J. Vozík s navijákem na hadici : bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra části a mechanismů strojů, 40 s. Vedoucí práce: 

Ing. Kunzová, I. Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem vozíku s navijákem na zahradní hadici, který slouží ke 

snadné manipulaci, přemisťování hadice po zahradě a její uskladnění. V této práci je řešen 

návrh rozměrů a konstrukce bubnu, aby na něj bylo možno navinout až 60 metrů hadice o 

průměru 13 milimetrů. Dále pak návrh dvou hřídelů, kterými je buben spojen s rámem 

vozíku. Součástí práce je výkresová dokumentace konečného řešení. 

 

ANOTATION OF MASTER THESIS 

POSLUŠNÝ, J. Cart with a Hose Reel : Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machine Parts 

and Mechanism, 40 p. Thesis head: Ing. Kunzová, I. Ph.D. 

This bachelor thesis is dealing with design of cart with hose reel, which helps to easy move 

in the garden and with storage of the garden hose. The proposal of dimensions and 

construction of reel to reel in 60 meters of garden hose diameter 13 millimeters is presented 

in this thesis. The next part is dealing with design of two shafts which connect the reel with 

the frame. Parts of the work is drawings of the final solution. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Značka  Význam       Jednotka 

b   korekční součinitel (vliv velikosti)    ---- 

𝑏𝑈   rozměr profilu U      mm 

d   průměr hřídele      mm 

𝑑𝐴𝐴   průměr v kritickém místě hřídele    mm 

𝑑𝐵𝐵   průměr v kritickém místě hřídele    mm 

𝑑𝑣1   průměr první navinuté vrstvy hadice    mm 

𝑑𝑣2   průměr druhé navinuté vrstvy hadice    mm 

𝑑𝑣3   průměr třetí navinuté vrstvy hadice    mm 

𝑑𝑣4   průměr čtvrté navinuté vrstvy hadice    mm 

𝑑𝑣5   průměr páté navinuté vrstvy hadice    mm 

𝑑1   vnitřní průměr hadice      mm 

𝑑2   průměr bubnu       mm 

h   rozměr profilu U      mm 

k   bezpečnost       mm 

l   polovina šířky bubnu      mm 

𝑙ℎ   délka hadice       m  

lvn   délka navinuté hadice pro jednotlivé vrstvy   m 

m   korekční součinitel (vliv materiálu)    ---- 

𝑚𝑏   hmotnost bubnu      kg 

𝑚𝑐   celková hmotnost hadice s vodou a bubnem   kg 

𝑚ℎ   hmotnost hadice      kg 

𝑚𝑣   hmotnost vody v hadici     kg 

𝑛1   otáčky bubnu v první vrstvě hadice    ot/min 
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𝑛2   otáčky bubnu v druhé vrstvě hadice    ot/min 

𝑛3   otáčky bubnu v třetí vrstvě hadice    ot/min 

𝑛4   otáčky bubnu v čtvrté vrstvě hadice    ot/min 

𝑛5   otáčky bubnu v páté vrstvě hadice    ot/min 

𝑜1   obvod první vrstvy ve středu hadice    m 

𝑜2   obvod druhé vrstvy ve středu hadice    m 

𝑜3   obvod třetí vrstvy ve středu hadice    m 

𝑜4   obvod čtvrté vrstvy ve středu hadice    m 

𝑜5   obvod páté vrstvy ve středu hadice    m 

p   specifické zatížení ložiska     N/mm 

pv   faktor        ---- 

𝑟1   vnitřní poloměr hadice     mm 

t   korekční součinitel (vliv provozní teploty)   ---- 

v   rychlost odvíjení hadice z bubnu   km/h; m/min 

x   vertikální rozteč vrstev navinuté hadice   mm 

𝑥𝐴   vzdálenost podpory ke krit. průřezu hřídele   mm 

𝑥𝐵   vzdálenost podpory ke krit. průřezu hřídele   mm 

zl   počet závitů v liché vrstvě     ---- 

zs   počet závitů v sudé vrstvě     ---- 

B   rozměr profilu U      mm 

D   průměr ložiska      mm 

𝐷𝐴   průměr osazení      mm 

𝐷𝐵   průměr osazení      mm 

𝐷2   průměr stěn bubnu      mm 

EL   podmínka pro volbu velikosti ložiska   mm 



3 

 

F   síla od bubnu s hadicí      N 

𝐹𝑟   síla ruky na kliku      N 

H   rozměr profilu U      mm 

Jy   kvadratický moment průřezu     𝑚𝑚3 

L   délka ložiska       mm 

𝐿𝑏   šířka bubnu       mm 

𝐿𝑘   délka kliky       mm 

𝑀𝑘   krouticí moment od kliky     Nmm 

𝑀𝑀𝐴𝑋   maximální ohybový moment od síly Q   Nmm 

𝑀𝑜   ohybový moment      Nmm 

Q   síla od hmotnosti hadice     N 

R   zaoblení přechodu (zápich G)    mm 

𝑅𝐴   reakce bubnu       N 

𝑅𝐵   reakce bubnu       N 

U   specifické zatížení ložiska     𝑁/𝑚𝑚2 

V   objem dutiny hadice      𝑑𝑚3; 𝑙 

𝛼𝜎𝐴𝐴   součinitel vrubu      ---- 

𝛼𝜎𝐵𝐵   součinitel vrubu      ---- 

𝛼𝜏𝐴𝐴   součinitel vrubu      ---- 

𝛼𝜏𝐵𝐵   součinitel vrubu      ---- 

𝜎𝐷   dovolené napětí      MPa 

𝜎𝑜   ohybové napětí      MPa 

𝜎𝑟𝑒𝑑   redukované napětí      MPa 

𝜎𝑠𝑜   ohybové napětí      MPa 

𝜏𝑠   smykové napětí      MPa  
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vozík jednoduché konstrukce s navijákem 

na zahradní hadici. Hlavním předpokladem pro konstrukci, ze kterého se vycházelo při 

navrhování vozíku, bylo navinutí 1/2‘‘ (ϕ13 mm) hadice délky 60 metrů. Hadice je při 

přemísťování a uskladnění zcela navinuta na buben navijáku a v tomto stavu je na vozík 

vyvíjeno největší zatížení.  

Hlavní částí vozíku jsou dva odlitky, ke kterým jsou připojeny zbylé díly tvořící celý 

vozík. Mezi tyto díly patří:  

 rám ohýbaný z jedné trubky 

 dva hřídele, které připojují buben 

 rukojeť 

Jeden z hřídelů je plný a přenáší otáčivý pohyb od kliky. Druhý je dutý, má na obou koncích 

našroubované hadicové rychlospojky pro přívod vody do navinuté hadice. 
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2. Rešerše 

Zahradní vozíky se na českém i zahraničních trzích vyskytují v mnoha provedeních. Liší 

se velikostně, použitými materiály, velikostí bubnu a z toho i vyplývající možnou délkou 

hadice, která jde na vozíku uskladnit. Všechny se ovšem skládají ze tří základních prvků: 

rámu, navíjecího bubnu a minimálně dvou koleček. 

Na trhu se objevují i technicky velni vyspělé a propracované vozíky, které se snaží co 

nejvíc zpříjemnit uživateli jejich používání. Takovýto vozík pak obsahuje například 

zpřevodovanou kliku pohánějící buben, navíjecí vodítko s reverzním šroubem, pro 

rovnoměrné ukládání hadice ze strany na stranu, a také veliká pryžová kola. 

 

Obr. 2.1 – Technicky pokročilý vozík firmy Gardena 

2.1. Použité materiály 

Použité materiály se většinou odvíjejí od konečné ceny jednotlivých výrobků. Je 

pravidlem, že čím cena vozíků klesá, tím více převládají plastové materiály. Toto ovšem 

neznamená, že na dražších a kvalitních vozících nenajdeme součásti z plastů. Ovšem jedná 

se spíše o krycí prvky a nejméně namáhané součásti. 
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2.2. Konstrukce rámu 

Rám je u převážné většiny vozíků tvořen ohýbanými trubkami s plastovým, nebo kovovým 

uložením bubnu. Celokovové konstrukce se vyrábějí pro navinutí hadic velké délky, nebo 

větších průměrů. 

 

Obr. 2.2 – Jednoduchý vozík 
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Obr. 2.3 – Vozík s plastovým rámem 

2.3. Konstrukce bubnu 

Jak už bylo zmíněno na počátku této kapitoly, používají se na výrobu vozíků buď kovy, 

nebo plasty. Ne jinak tomu je u samotných bubnů. Levnější modely vozíků mají bubny 

převážně z levných plastů, které časem křehnou a praskají. Dražší modely mohou mít bubny 

plastové, ovšem z kvalitnějších plastů, nebo plastové s kovovou výztuží, nebo celokovové. 

 

Obr. 2.4 - Buben z plastu 
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Obr. 2.5 - Jednoduchý vozík s celokovovým bubnem 

 

Obr. 2.6 - Vozík s celokovovým bubnem určený pro nadměrnou zátěž 
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2.4. Velikost a provedení koleček 

Při výběru zahradního vozíku by měl uživatel hned za kvalitou zpracování dávat velký 

zřetel na velikost koleček zvoleného typu vozíku. Velikost a provedení koleček může značně 

ulehčit manipulaci s vozíkem a překonávání překážek v podobě nerovností povrchu zahrady. 

Nejčastějším typem, co se týče zpracování, jsou kolečka plastová, ale u některých druhů 

vozíků se objevují i kolečka s gumovou pneumatikou. 

 

Obr. 2.7 - Kolečka s gumovou pneumatikou 

 

Obr. 2.8 - Plastové kolečko 

Rozměry koleček se pohybují v rozmezí od 80mm do 300mm. Příliš malá kolečka však 

znamenají namáhavější tažení vozíku po trávníku a také snadně uvíznutí vozíku ve větších 

nerovnostech. 
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Obr. 2.9 - Malé kolečko 

 

Obr. 2.10 - Velká kola 
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3. Zjištění zatěžujících sil 

Vozík je většinu své životnosti zatěžován převážně staticky hmotností bubnu a navinuté 

hadice, která je naplněná vodou. Pouze při navíjení a odvíjení hadice je hřídel s klikou, 

spojující buben a rám vozíku, zatěžován dynamicky svislou silou F. 

F=142,35 N 

3.1. Hmotnost navinuté hadice a bubnu 

V požadavcích na tento vozík je uvedena délka navíjené hadice 60 metrů. Pro zjištění 

hmotnosti odpovídající této délce jsem použil mi dostupných 20 metrů prázdné zahradní 

hadice, které jsem navinul a svázal provázkem. Poté jsem celý věnec zvážil. 

𝑚ℎ20𝑚𝑒𝑡𝑟ů = 1925 𝑔 = 1,925 𝑘𝑔       (3.1) 

Z toho vyplývá, že 60 metrová hadice bude cca trojnásobně těžší. 

𝑚ℎ60𝑚𝑒𝑡𝑟ů = 3 × 1925 = 5775 𝑔 = 5,775 𝑘𝑔     (3.2) 

Tohle ovšem ještě není finální hmotnost zatěžující vozík, protože při používání 

v hadici zůstává voda, jejíž objem odpovídá objemu vnitřní dutiny hadice. 

Vnitřní průměr 1/2‘‘ hadice je 12,5 mm, objem dutiny se vypočte dle následujícího vzorce. 

𝑉ℎ = 𝜋 × 𝑟2 × 𝑙 = 𝜋 × 6,252 × 60000 = 7363107,782 𝑚𝑚3 = 7,363107782 𝑑𝑚3 (3.3) 

Objem 1 𝑑𝑚3 =  1 𝑙. Jeden litr vody má hmotnost jeden kilogram. Z toho vyplývá, 

že hmotnost vody v 60 metrové hadici 𝑚𝑣 = 7,36 𝑘𝑔. 

Hmotnost bubnu odečtena z programu Inventor 𝑚𝑏 = 1,1 𝑘𝑔. 

Celková hmotnost hadice s vodou a bubnu, která zatěžuje vozík je: 

𝑚𝑐 = 𝑚ℎ60𝑚𝑒𝑡𝑟ů + 𝑚𝑣 + 𝑚𝑏 = 5,775 + 7,36 + 1,1 = 14,235 𝑘𝑔  (3.4) 
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4. Rozměry bubnu 

Základním parametrem, při navrhování bubnu je průměr d2. Tento průměr nesmí být 

menší, než je minimální ohyb 1/2‘‘ zahradní hadice, aby nedošlo k lámání hadice na bubnu. 

Vlastním měřením jsem došel k závěru, že průměr d2=200mm není moc velký a zároveň 

není tak malý, aby se na něm hadice lámala. Rozměr Lb volen s ohledem na šířku celého 

vozíku Lb=275 mm. Velký průměr bočních stěn bubnu D2 voleny dle požadavku na namotání 

60 metrové hadice průměru 13 mm (viz. kap. 4.1.). 

 

Obr. 4.1 – Schéma bubnu s označením rozměrů 

4.1. Skládání hadice na bubnu 

Při návrhu rozměrů bubnu se vycházelo ze skoro ideálního namotávání hadice na buben s 

horizontální roztečí sousedních závitů 16,125mm. Vertikální rozteč jednotlivých vrstev 

vypočteme pomocí Pythagorovy věty. 

𝑥 = √132 − 8.06252 = 10,1978 𝑚𝑚      (4.1) 
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Obr. 4.2 – Schéma pro výpočet vertikální rozteče hadic ve vrstvách 

 

Obr. 4.3 – Schéma předpokládaného ukládání hadice na buben s označením průměrů a 

zobrazením roztečí 
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Obvody v jednotlivých vrstvách navinuté hadice: 

𝑜𝑛 = 𝜋 × 𝑑𝑣𝑛 [𝑚]         (4.2) 

𝑜1 = 𝜋 × 0,213 = 0,6692 𝑚        (4.3) 

𝑜2 = 𝜋 × 0,2333957 = 0,7332 𝑚       (4.4) 

𝑜3 = 𝜋 × 0,2537914 = 0,7973 𝑚       (4.5) 

𝑜4 = 𝜋 × 0,2741871 = 0,8614 𝑚       (4.6) 

𝑜5 = 𝜋 × 0,2945828 = 0,9255 𝑚       (4.7) 

V lichých vrstvách je počítáno se sedmnácti a v sudých vrstvách se šestnácti závity. 

Z toho vyplývá výpočet délky navinuté hadice pro každou vrstvu. 

𝑙𝑣𝑛 = 𝑜𝑛 × 𝑧 [𝑚]         (4.8) 

𝑙𝑣1 = 𝑜1 × 𝑧𝑙 = 0,6692 × 17 = 11,3764 𝑚     (4.9) 

𝑙𝑣2 = 𝑜2 × 𝑧𝑠 = 0,7332 × 16 = 11,7312 𝑚     (4.10) 

𝑙𝑣3 = 𝑜3 × 𝑧3 = 0,7973 × 17 = 13,5541 𝑚     (4.11) 

𝑙𝑣4 = 𝑜4 × 𝑧4 = 0,8614 × 16 = 13,7824 𝑚     (4.12) 

𝑙𝑣5 = 𝑜5 × 𝑧5 = 0,9255 × 17 = 15,7335 𝑚     (4.13) 

S ohledem na průměr poslední (páté) vrstvy 𝜙𝑑𝑣5 ≅ 294,6 𝑚𝑚 a možnost 

nerovnoměrného navíjení hadice na buben byl průměr bočnic bubnu zvolen 𝜙𝐷2 =

540 𝑚𝑚. 
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5. Otáčky bubnu 

Pro výpočet otáček bubnu, které budou následně využity při návrhu ložisek, se vycházelo 

z průměrné rychlosti chůze člověka, ta je pak rovna rychlosti odvíjení hadice z bubnu. 

𝑣 = 5 𝑘𝑚/ℎ = 84 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

Každá vrstva hadice má jiný obvod, z tohoto důvodu se otáčky musejí počítat pro 

každou vrstvu zvlášť. 

𝑛𝑛 = 𝑣/𝑜𝑛 [ot/min]         (5.1) 

1. vrstva: 

𝑛1 =
84

0,6692
= 125,5 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛        (5.2) 

2. vrstva: 

𝑛2 =
84

0,7332
= 114,57 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛       (5.3) 

3. vrstva: 

𝑛3 =
84

0,7973
= 105,36 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛       (5.4) 

4. vrstva: 

𝑛4 =
84

0,8614
= 97,52 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛        (5.5) 

5. vrstva: 

𝑛5 =
84

0,9255
= 90,76 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛        (5.6) 

Pro návrh ložisek se použijí maximální otáčky bubnu, ty odpovídají otáčkám v první vrstvě. 
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6. Pevnostní výpočty 

Při kontrole hřídelů bylo počítáno se zatížením F [N] od hmotnosti hadice a celého 

bubnu, kdežto při kontrole části bubnu (U-profil) bylo počítáno pouze se zatížením Q [N] 

hmotností hadice. 

 

Obr. 6.1 – Schéma zatížení hřídelů 

𝑅𝐴 − 𝐹 + 𝑅𝐵 = 0 => 𝑅𝐴 = 𝐹 − 𝑅𝐵 = 142,35 − 71,175 = 71,175 𝑁  (6.1) 

𝐹 × 𝑙 + 𝑅𝐵 × 𝐿𝑏 = 0 => 𝑅𝐵 =
𝐹×

𝐿𝑏
2

𝐿𝑏
=

𝐹

2
=

142,35

2
= 71,175 𝑁   (6.2) 

Krouticí moment pro další výpočty odvozen z možné síly lidské ruky působící na 

kliku bubnu. 

𝑀𝑘 = 𝐹𝑟 × 𝐿𝑘 = 20 × 230 = 4600 𝑁𝑚𝑚      (6.3) 
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Obr. 6.2 – Součinitele vrubu α pro zatěžování krutem a ohybem, dle [5] 

6.1. Statická kontrola duté hřídele 

 

Obr. 6.3 – Rozměry a uložení dutého hřídele 

Průměr hřídele v místě reakce RB  

𝑑𝐵𝐵 = 28 − (2 × 𝑅) − 9 = 28 − (2 × 0,3) − 9 = 18,4 𝑚𝑚   (6.4) 
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Průměr hřídele v osazení 

𝐷𝐵 = 43 − 9 = 34 𝑚𝑚        (6.5) 

𝑅

𝑑𝐵𝐵
=

0,8

18,4
= 0,04         (6.6) 

𝐷𝐵

𝑑𝐵𝐵
=

34

18,4
= 1,85         (6.7) 

Součinitele vrubu α voleny dle obr. 5.-. 

𝛼𝜎𝐵𝐵 = 2,3 

𝛼𝜏𝐵𝐵 = 1,82 

 

Ohybový moment v místě působení reakce RB 

𝑀𝑜𝐵𝐵 = 𝑅𝐵 × 𝑥𝐵 = 71,175 × 18 = 1281,15 𝑁𝑚𝑚    (6.8) 

Ohybové napětí 

𝜎𝑠𝑜𝐵𝐵 =
32×𝑀𝑜𝐵𝐵

𝜋×𝑑𝐵𝐵
3 × 𝛼𝜎𝐵𝐵 =

32×1281,15

𝜋×18,43 × 2,3 = 4,82 𝑀𝑃𝑎    (6.9) 

Smykové napětí 

𝜏𝑠𝐵𝐵 =
16×𝑀𝑘

𝜋×𝑑𝐵𝐵
3 × 𝛼𝜏𝐵𝐵 =

16×4600

𝜋×18,43 × 1,82 = 6,85 𝑀𝑃𝑎    (6.10) 

Redukované napětí podle Guesta 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐵𝐵 = √𝜎𝑠𝑜𝐵𝐵
2 + 4 × 𝜏𝑠𝐵𝐵

2 = √4,822 + 4 × 6,852 = 14,52 𝑀𝑃𝑎  (6.11) 

Součinitel statické bezpečnosti 

𝑘𝐵𝐵 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐵𝐵
=

180

14,52
= 12,4 [−]       (6.12) 
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6.2. Statická kontrola hřídele kliky 

 

Obr. 6.4 – Rozměry a uložení hřídele kliky 

Průměr hřídele v místě reakce RA  

𝑑𝐴𝐴 = 36 − (2 × 𝑅) = 36 − (2 × 0,3) = 35,4 𝑚𝑚    (6.13) 

Průměr hřídele v osazení 

𝐷𝐴 = 43 𝑚𝑚 

𝑅

𝑑𝐴𝐴
=

0,8

35,4
= 0,023         (6.14) 

𝐷𝐴

𝑑𝐴𝐴
=

43

35,4
= 1,2         (6.15) 

Součinitele vrubu α voleny dle obr. 5.-. 

𝛼𝜎𝐴𝐴 = 2,55 

𝛼𝜏𝐴𝐴 = 1,93 

 

Ohybový moment v místě působení reakce RA 

𝑀𝑜𝐴𝐴 = 𝑅𝐴 × 𝑥𝐴 = 71,175 × 20,25 = 1441,29 𝑁𝑚𝑚    (6.16) 
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Ohybové napětí 

𝜎𝑠𝑜𝐴𝐴 =
32×𝑀𝑜𝐴𝐴

𝜋×𝑑𝐴𝐴
3 × 𝛼𝜎𝐴𝐴 =

32×1441,29

𝜋×35,43 × 2,55 = 0,844 𝑀𝑃𝑎   (6.17) 

Smykové napětí 

𝜏𝑠𝐴𝐴 =
16×𝑀𝑘

𝜋×𝑑𝐴𝐴
3 × 𝛼𝜏𝐴𝐴 =

16×4600

𝜋×35,43 × 1,93 = 1,019 𝑀𝑃𝑎    (6.18) 

Redukované napětí podle Guesta 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐴𝐴 = √𝜎𝑠𝑜𝐴𝐴
2 + 4 × 𝜏𝑠𝐴𝐴

2 = √0,8442 + 4 × 1,0192 = 2,21 𝑀𝑃𝑎  (6.19) 

Součinitel statické bezpečnosti 

𝑘𝐴𝐴 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐴𝐴
=

180

2,21
= 81,45 [−]       (6.20) 

 

6.3. Statická kontrola U-profilu 

 

Obr. 6.5 – Rozměry U-profilu 
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Obr. 6.6 – Schéma zatížení bubnu 

Maximální ohybový moment 

𝑀𝑀𝐴𝑋 =
𝐹×𝑙

2
=

(131,35×137,5)

2
= 9030,3 𝑁𝑚𝑚     (6.21) 

Ohybové napětí 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑀𝐴𝑋

𝐽𝑦
          (6.22) 

𝜎𝐷 ≥
𝑀𝑀𝐴𝑋

𝐽𝑦
          (6.23) 

𝜎𝐷 ≥
𝑀𝑀𝐴𝑋

1

12
×𝐵𝐻3−𝑏ℎ3

=
9030,3

1

12
×30×303−28×283

= 0,555 𝑀𝑃𝑎    (6.24) 

𝜎𝐷 =
𝑅𝑒

𝑘
=>

𝑅𝑒

𝑘
≥ 𝜎𝑜         (6.25) 

Součinitel statické bezpečnosti 

𝑘 ≤
110

0,555
=> 𝑘 = 198,2        (6.26) 

Profil U by mohl být klidně menší, ovšem v nabídce hliníkových profilů již není takový, 

který by měl menší rozměr B. 

6.4. Návrh kluzných ložisek 

Tabulky, grafy a celý návrh kluzných ložisek dle [2] 
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Obr. 6.7 - Kluzné ložisko 

d=28 mm 

D=36 mm 

L=20 mm 

m=0,1 

t=2 

b=0,9 

U=40 

Hodnoty m, t, b, U voleny dle následujících grafů a tabulek. 
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Tab. 6.1 – Korekční součinitel „m“ 
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Tab. 6.2 – Korekční součinitel „t“ 

 

 

Obr. 6.8 – Diagram pro stanovení korekčního součinitele „b“ 



25 

 

 

Obr. 6.9 – Diagram pro stanovení mezního specifického zatížení „U“ 

𝐾 = 5,25 × 10−5 

𝑝 =
𝑅𝐴

𝑑×𝐿
=

71,175

28×20
= 0,1270982143 𝑁/𝑚𝑚2     (6.27) 

𝐸𝐿 =
𝐿×(𝑈−𝑝)

𝑈
=

20×(40−0,1270982143)

40
= 19,94 𝑚𝑚     (6.28) 

𝑝𝑣 =
𝐾×𝑅𝐴×𝑛1

𝐸𝐿×𝑚×𝑡×𝑏
=

5,25×10−5×71,175×125,5

19,94×0,1×2×0,9
= 0,131 

𝑁𝑚

𝑚𝑚2𝑠
    (6.29) 

 

Obr. 6.10 – Diagram provozní životnosti kluzného ložiska 

Z grafu je zřejmé, že zvolená ložiska budou mít životnost delší jak 4000 hodin. 
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7. Výškové rozvržení 

7.1. Návrh nastavitelné rukojeti 

 

Obr. 7.1 – Maximální a minimální výška rukojeti 

Madlo vozíku je navrženo ke snadnému výškovému nastavení. Skládá se ze dvou trubek 

průměru 18mm, které jsou pevně připojeny k rámu, a jedné ohýbané trubky průměru 20mm, 

která je na těchto dvou menších pohyblivě nasazena.  

 

Obr. 7.2 – Madlo s dírami pro výškové nastavení 
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Obr. 7.3 – Část rukojeti s dírami pro uchycení k rámu a dírou pro aretovací čep 

Zajištění polohy madla v pěti polohách, vzdálených od sebe 25 mm, zajišťují čepy 

přivařené na pružné plíšky vložené do obou 18mm trubek. 

 

Obr. 7.4 – Aretovací čep 
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Obr. 7.5 – Uložení aretovacího čepu v trubce 

 

  



29 

 

8. Volba koleček 

Ne každá zahrada je upravena na dokonale rovné plochy, proto byla zvolena kolečka 

většího průměru 150mm. Tato kolečka by si měla bez problému poradit i s náročnějším 

terénem. Připevnění koleček k rámu zajišťují lícované šrouby, na kterých jsou kolečka 

uložena kluzně. 

 

Obr. 8.1 – Kolečko vozíku 
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9. Finální vzhled vozíku 

Nakonec pár obrázku na celkovou konstrukci vozíku a pár detailů. 

 

Obr. 9.1 – Boční pohled 

 

Obr. 9.2 – Celkový pohled 
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Jak je zřejmé na obr. 9.3 je rám připevněn k odlitku pomocí dvou šroubů. Aby nedocházelo 

k deformaci trubky, nebo k nedostatečnému opření šroubu o trubku byly použity čtyři 

plastové objímky, které jsou tvořeny ze dvou souměrných kusů. Tvar části objímky detailně 

na obr. 9.4. 

 

Obr. 9.3 – Detail připojení rámu a rukojeti k odlitku 

 

Obr. 9.4 – Detail plastové objímky 
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10. Závěr 

Cílem této práce byl návrh jednoduchého zahradního vozíku s navijákem na hadici. 

V průběhu práce jsem několikrát změnil svůj původní návrh rámu a bubnu, až jsem dospěl 

k finální podobě celého vozíku. Základem celé konstrukce jsou dva odlitky, ke kterým jsou 

připevněny zbylé části vozíku.  

Nosný rám je tvořen jedním kusem ohýbané trubky. Je připevněn k odlitkům pomocí 

čtyř šroubů a zpevněn ocelovým páskem, který je k rámu přivařen. 

Rukojeť jsem zvolil jednoduché konstrukce vsunutých dvou trubek do jedné větší se 

zajištěním polohy pomocí odpruženého čepu. 

Buben je k odlitkům připojen pomocí dvou hřídelů, z nichž jeden je neotočný dutý a 

slouží pro připojení vozíku ke zdroji vody. Druhý hřídel je otočně uložen v odlitku a pevně 

spojen s bubnem a za pomocí plastové kliky, jež je přišroubovaná ke hřídeli, je možno 

bubnem otáčet. 

Konstrukci vozíku jsem volil celokovovou z důvodu větší odolnosti a životnosti 

kovových dílů oproti plastovým.  

Závěrem této práce bych chtěl ještě zveřejnit jeden nápad, který nebyl v této práci použit. 

Jedná se o možné další vylepšení konstrukce bubnu tak, aby se na něj dala navinout i kratší 

hadice, jíž přivádíme vodu od kohoutku do vozíku.  
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