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Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení sedadla do oddílu business class 

pro vlakové soupravy Railjet. Na začátku práce jsou ve zkratce shrnuty informace a historie 

o civilní přepravě osob, dále následuje přehled jednotlivých výrobků tuzemské firmy a také 

zahraničních firem na trhu. Na základě zadání je navržen základní tvar a funkce sedadla. 

Poté je tento návrh dále rozpracován. Při řešení sedadla bylo dosáhnuto i „slepých“ řešení, 

které však vedly k dalšímu postupu. Dalším bodem diplomové práce je popis výsledného 

návrhu sedadla. Nakonec je práce doplněna o potřebné výpočty. 

Na návrh sedadla mají vliv hlavně normy, které jsou uvedené v zadání, dále ergonomické 

hlediska a také vzhled sedadla. 

 

ANNOTATION OF THESIS  

ČERNOCH J. Design of First Class Train Seat: Master Thesis. Ostrava: VŠB-Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Production 

Machines and Design, 2010, 70 p. Thesis, Head: Učeň O. 

 

Thesis deals with the draft design seat in business class section for Railjet train set. At the 

beginning of work are summarized information and brief history of civilian passenger 

transport, the following is an overview of each product, domestic companies and foreign 

companies on the market. On the basis of the submission is proposed a basic shape and 

function of the seat. Then this proposal further developed. To resolve the seat was achieved 

in the "blank" solution, which, however, led to the further procedure. Another point of 

theses is a description of the proposal. Finally, the work is a necessary calculation.   

On the proposal of the seat affect mainly the standards that are listed in submission, 

ergonomic aspects and also the appearance of the seat. 



 

 

OBSAH 

 

1 SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ ........................................................................ - 8 - 

2 ÚVOD A CÍL PRÁCE.............................................................................................. - 9 - 

3 VÝVOJ SEDACÍCH SOUPRAV VE VLACÍCH.................................................. - 10 - 

3.1 Historie sedacích souprav u nás...................................................................... - 10 - 

3.2 Přehled výrobků na trhu.................................................................................. - 13 - 

4 NÁVRH VLASTNÍHO KONCEPTU.................................................................... - 18 - 

4.1 Základní parametry sedadla ............................................................................ - 18 - 

4.2 Koncepty a skici.............................................................................................. - 20 - 

4.3 Řešení konstrukce ........................................................................................... - 23 - 

4.3.1 Základní profil sedáku a opěradla.......................................................... - 23 - 
4.3.2 Kinematika sedadla................................................................................. - 23 - 
4.3.3 Konstrukční řešení základních uzlů sedadla........................................... - 29 - 
4.3.4 Princip a zajištění poloh ......................................................................... - 41 - 

4.4 Návrh pružin ................................................................................................... - 43 - 

4.5 Seznam použitých komponentů ...................................................................... - 47 - 

4.5.1 Spojovací prvky ....................................................................................... - 47 - 
4.5.2 Pojistné prvky ......................................................................................... - 48 - 

4.6 Materiály – charakteristika a vlastnosti .......................................................... - 49 - 

5 PEVNOSTÍ VÝPOČTY ......................................................................................... - 52 - 

5.1 Jednotlivé výsledky pevnostní analýzy........................................................... - 53 - 

6 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR.................................................................................... - 67 - 

7 SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ.................................................................... - 68 - 

8 PŘÍLOHY ............................................................................................................... - 70 - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 8 - 

1 SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 

 

a, b, D, d, L, p rozměry  [mm] 

k  součinitel bezpečnosti  [-] 

m hmotnost [kg] 

F, G síla [N] 

Mk krouticí moment [N.m] 

Re mez kluzu v tahu materiálu [MPa] 

Rm mez pevnosti [MPa] 

σ normálové napětí [MPa] 

c tuhost pružiny [-] 

g tíhové zrychlení [m2.s-1] 

n Počet činných závitů [-] 
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2 ÚVOD A CÍL PRÁCE 
 
 

V dnešní době, kdy se díky celosvětové globalizaci zkracují časové vzdálenosti na 

zemi, se cestování stává nezbytnou součástí našeho zaměstnání a zálib. Bohužel nebývá 

zrovna tou nejpříjemnější záležitostí, vždyť komu by se chtělo sedět dlouhé hodiny někde v 

automobilu, vlaku nebo v letadle? Většině lidí to připadá jako ta nejhorší část dovolené, 

anebo jako nutné zlo při plnění svých povinností. Proto se v dnešní době začínají zvyšovat 

nároky přepravních společností na pohodlí jejich cestujících. Z tohoto důvodu jsem si 

vybral diplomovou práci, která se snaží řešit tyto nároky, konkrétně zpříjemnění cestování 

vlakem v pohodlných sedadlech. 

 

Ve spolupráci s firmou zabývající se výrobou nejen sedadel a lůžkových stěn do 

vlaků, jsem se rozhodl připravit kompletní návrh nového sedadla. Práce bude obsahovat 

rešerši stávajících výrobků na trhu. Dále zde budou mé vlastní návrhy sedadel, ze kterých 

vyberu jeden návrh a ten budu dále řešit po konstrukční stránce a vyrobitelnosti. Bude zde 

obsažen popis konstrukce a její nezbytné pevnostní výpočty. Na konci práce bude celkové 

zhodnocení a porovnání dosažených výsledků s cílem práce. 
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3 VÝVOJ SEDACÍCH SOUPRAV VE VLACÍCH 
 

 

V následující kapitole jsou uvedena fakta o cestování na železnici a jeho pohodlí. 

Dále je zde zpracovaná rešerše sedadel různých firem. 

3.1 Historie sedacích souprav u nás 

 
Vlaková doprava se u nás začala rozvíjet v první polovině 19. stol. V té době se však 

moc nekladl důraz na pohodlí cestujících, hlavně v nižších třídách byly vozy vybaveny 

pouze dřevěnými lavicemi bez čalounění, ve vyšších třídách dostávali cestující přenosné 

polštáře, které měly alespoň trochu zpříjemnit cestu.  

 

S postupujícím zrychlováním vlaků však docházelo k většímu nepohodlí na tvrdých 

dřevěných lavicích, viz obr. č. 3.1.1, a tak se zvyšovaly nároky jak na sedací soupravy, tak 

na celou konstrukci vozů. Dvounápravové vozy se pomalu začínaly nahrazovat 

kvalitnějšími, tří a čtyřnápravovými vozy s posuvným uložením náprav. A dřevěné lavice 

se začaly nahrazovat příjemnějšími čalouněnými lavicemi nebo sedadly, viz obr. č. 3.1.2. 

V dnešní době se do vlakových souprav montují sedadla splňující ergonomické předpisy 

sezení, viz obr. č. 3.1.3.  
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Přehled postupné modernizace v obrazech 

 

 

Obr. č. 3.1.1 

Interiér vozu M131.1 (801), k sezení sloužily dřevěné lavice, v tomto případě už 

polstrované v bederní oblasti. 

r.v. 1948 – 1956. Později tento typ proběhl několika rekonstrukcemi (Řada M 131.2, Řada 

M 131.3, Řada M 131.5, Řada M 131.52, Řada M 131.6 (802)) 

 

 

Obr. č. 3.1.2 

typ: 810, r. v. 1973–1982. Byl vyvinut, aby nahradil dosluhující typ M131. Zde byly použity 

pohodlnější polstrované lavice, které však stále z hlediska ergonomie nevyhovují. 
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Obr. č. 3.1.3 

Typ: 814 „Regionova“. rekonstruovaná verze 810ky. Zde už jsou umístěny moderní sedací 

soupravy z dílny firmy Borcad, které splňují jak ergonomické, tak bezpečnostní a 

rozměrové normy. 

 

 

Obr. č. 3.1.4  

Typ: 451, 452 

r.v.:  451: 1964 – 1968 

452: 1972 – 1973 

Zde jsou zastaralé sedadla, ne příliš vyhovující dnešním normám. Ovšem někdy 

pohodlnější než novější modely sedadel. Jedním z nedostatků by mohla být chybějící 

opora hlavy. 
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II třída      I třída 

Obr. č. 3.1.5     Obr. č. 3.1.6  

Typ 471 „City Elephant“ 

r.v.: 1997 – současnost 

V současné době nahrazuje zastaralý typ 451 a 452. 

3.2 Přehled výrobků na trhu 

 
V následující kapitole, je přehled výrobků převážně na Evropském trhu. V České Republice 

se sedací soupravy vyrábí ve firmě Borcad a ALX a.s. Semily. Ze zahraničních firem jsou 

to firmy Grammer a Kiel (Německo), Fainsa (Španělsko). 

Přehled výrobků tuzemské firmy Borcad 

 

 

Obr. č. 3.2.1 

Sedadla I třídy ve vozech City Elephant 
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Obr. č. 3.2.2 

Regionální sedadla druhé třídy 

 

 

Obr. č. 3.2.3 

Sedadlo Premium – Určené pro business class. 
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Přehled výrobků tuzemské firmy Axl a.s. 

Firma Axl vyrábí sedadla pouze pro vlaky regionální dopravy. 

.  

Obr. č. 3.2.4 

Sedadlo RV101(vlevo) – Určené pro regionální dopravu  

Sedadlo REGIA (vpravo) – Určené pro regionální dopravu 

 

Přehled výrobků v dané třídě zahraničních firem 

 

Obr. č. 3.2.4 

Sedadla první třídy firmy Grammer 

 typ IC 3000 (vlevo) a ICE (vpravo) 
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Obr. č. 3.2.5 

Sedadla první třídy od firmy KIEL 

Pro vlaky IC VIRM 4 (vpravo) a pro vlaky Regio MATCH (vlevo)  

 

 

Obr. č. 3.2.6 

Sedadla první třídy od firmy FAINSA 

Typ MD pro vlaky Regio (vlevo) a typ 554 pro IC vlaky (vpravo) 
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Obr. č. 3.2.7 

Sedadla pro vysokorychlostní vlaky od firmy FAINSA typ 564 
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4 NÁVRH VLASTNÍHO KONCEPTU 

 

 

V následující kapitole je shrnut postup návrhu vlastního řešení konstrukce. 

4.1 Základní parametry sedadla 

 
Rozměry sedadla 

Rozměry sedadla by měly zohledňovat normu UIC 567, ovšem neměly by se jí 

striktně držet, jelikož v některých ohledech jsou tyto normy zastaralé, zejména v délce 

opěradla. Sedadlo musí splňovat také ergonomické předpisy sezení. Výška posedu by měla 

být v maximální výšce 450 mm. Hloubka posedu činí minimálně 430 mm v základní 

poloze. Šířka sedadla se stanovuje podle šířky mezi područkami a liší se podle třídy, pro 

kterou je sedadlo určeno, pro I třídu je to minimálně 500 mm. Šířka opěradla je ve spodní 

části stejně široká jako sedák, směrem nahoru se může zužovat, ovšem mělo by vždy 

poskytovat oporu pro ramena. Minimální délka opěradla by měla být 580 mm od sedací 

plochy. Délka područek sedáku musí být minimálně 300 mm od kontury opěradla, 

doporučuje se však délka 330 mm. Šířka područek pro I třídu je nejméně 80 mm. Opěrka 

hlavy by měla být v rozsahu 550 – 850 mm nad výškou posedu. Sklon sedáku by měl být 

v rozmezí 5° - 20° (základní poloha – poloha v klidu) a sklon opěradla v rozmezí 70° - 50°. 

Úhel mezi sedákem a opěradlem by měl být v rozsahu 105° - 110°.  

 

Materiály 

Kromě pevného nosného prvku, v nejčastějším případě oceli, se na sedadlech 

vyskytuje mnoho dalších materiálů, ať to jsou textilie, kůže nebo plasty. Především u 

polstrování sedáku a opěradla jsou materiály obzvlášť hořlavé. V současné době se na 

potahy používají jak přírodní materiály – vlna, tak uměle vytvořené. Všechny použité 

materiály by měly splňovat kritéria uvedené v normě DIN 5510-2, která upravuje vhodnost 

použitých materiálů podle jejich vlastností hoření. 

 

 



 

 - 19 - 

Pevnost 

Sedadla by také měla být dostatečně tuhá a splňovat silové podmínky podle normy 

UIC 566. (obr. č. 4.1.1). 

 

  

Síla F1 = 1500 N 

Síla F3 = 750 N 

Síla F4 = 1000 N 

Síla F4´ = 1200 N

 

Obr. č. 4.1.1 

 

 

Konstrukce 

Při návrhu sedadla s nastavitelnými částmi, jako je sklon opěradla a sedáku nebo 

sklopení stolku, by nemělo docházet ke vzniku tzv. „svěrných míst“ kde by uživateli 

hrozilo přivření některých částí těla nebo oblečení. Obecně platí, že maximální dovolená 

mezera mezi dvěma pohybujícím se prvky by neměla přesáhnout 5 mm. 
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4.2 Koncepty a skici 

 
V této kapitole jsou vybrané návrhy konceptů, vycházejících ze zadání a rešerše. 

 

Obr. č. 4.2.1 

 

Obr. č. 4.2.2 
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Obr. č. 4.2.3 

Řešení „Vajíčko“ – zajímavé řešení, ovšem konstrukčně velmi náročné. 

 

 

Obr. č. 4.2.4 

Výsledný návrh, ze kterého jsem vycházel při tvorbě modelu. 
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Obr. č. 4.2.5      Obr. č. 4.2.6 

Tvar spodního krytu      Tvar sedáku 

 

 

Obr. č. 4.2.7      Obr. č. 4.2.8 

Řešení výsuvného stolku   Průřezy vrstvou PURu sedáku 

 

 

Obr. č. 4.2.9 

Tvar a profil opěradla 
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4.3 Řešení konstrukce 

 

4.3.1 Základní profil sedáku a opěradla 

 

Jako první jsem začal řešit základní profil sedadla a opěradla. Jedná se o jeden 

z hlavních uzlů, které zajišťují pohodlí a komfort při sezení. Během navrhování tvaru jsem 

nejvíce zohledňoval ergonomii a dovolené rozměry sedadla a opěradla. 

 

4.3.2 Kinematika sedadla 

 
Při návrhu kinematického řešení sedadla jsem dbal hlavně na tyto aspekty: 

- Co nejmenší posun přední hrany sedadla, při zajištění nejlepšího možného 

komfortu v klidové poloze. V zásadě šlo o to, najít kompromis mezi příliš 

velikým posunem a nedostatečným sklonem sedadla a opěradla. Jako 

maximální možnou délku posunu přední hrany jsem zvolil 120 mm. 

- Co nejmenší přesah horní hrany opěradla, případně podpěry hlavy směrem 

vzad, aby bylo možno sedadlo umístit zády, co nejblíže ke stěně vozu. 

- Při poloze v klidu by měla přední hrana sedadla zůstat ve stejné výšce nad 

zemí – dodržení výšky posedu. Případně zvýšení přední hrany maximálně o 

10 mm. 

Po uvážení těchto aspektů jsem navrhnul několik kinematických řešení, ze kterých 

jsem po konzultacích s vedoucím práce a s konzultantem firmy Borcad vybral konečné 

řešení, které v dalším postupu vedlo k návrhu nosného rámu sedadla. 
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Kinematické varianty 

Varianta č. 1 

 

Obr. č. 4.3.1 

 

Princip kinematiky č 1: 

Opěra hlavy je na kloubové vazbě vůči opěradlu, opěradlo na posuvné a kloubové 

vazbě vůči sedáku. Při polohování nedochází k posunu opěrky hlavy za zadní obrys 

sedadla. Opěrka hlavy se posouvá svisle dolů. Dochází ke zvětšení délky sedáku, přední 

hrana sedadla se posouvá vodorovně o 120 mm. 
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Varianta č. 2 

 

Obr. č. 4.3.2 

 

Princip kinematiky č 2: 

Opěra hlavy je na pevné vazbě vůči opěradlu, opěradlo na kloubové vazbě vůči 

sedáku. Při polohování nedochází k posunu opěrky hlavy za zadní obrys sedadla. 

Nedochází ke zvětšení hloubky posedu, přední hrana vodorovný posuv o 125 mm. 
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Varianta č. 3 

 

Obr. č. 4.3.3 

 

Princip kinematiky č 3: 

Opěra hlavy je na pevné vazbě vůči opěradlu, opěradlo na kloubové vazbě vůči 

sedáku. Při polohování nedochází k posunu opěrky hlavy za zadní obrys sedadla. 

Nedochází ke zvětšení hloubky posedu, dochází ke snížení výšky posedu. Nedochází ke 

změně sklonu sedáku.  Přední hrana sedáku se posouvá dopředu o 125 mm. 
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Varianta č. 4 

 

Obr. č. 4.3.4 

 

Princip kinematiky č 4: 

Opěra hlavy je na pevné vazbě vůči opěradlu, opěradlo na kloubové vazbě vůči 

sedáku. Při polohování nedochází k posunu opěrky hlavy za zadní obrys sedadla. 

Nedochází ke zvětšení hloubky posedu a téměř nedochází ke změně úhlu sedadla vůči 

opěradlu, tím dochází k nárůstu sklonu sedáku na 14°, přední hrana se posouvá vodorovně 

dopředu o 135mm. 
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Varianta č. 5 

 

Obr. č. 4.3.5 

 

Princip kinematiky č 5: 

Opěra hlavy je na pevné vazbě vůči opěradlu, opěradlo na kloubové vazbě vůči 

sedáku. Při polohování dochází k posunu opěrky hlavy za zadní obrys sedadla a to 

maximálně do 60 mm – maximální hodnota stanovená při konzultacích s odborníkem. 

Opěradlo je tečně spojeno s bodem ve výšce 820 mm nad zemí, po kterém se posouvá. 

Vyšší délka sedadla je způsobena zvýšením délky sedáku na 500 mm. 

Varianta č. 5 byla navrhnuta až na základě konzultací s odborníkem z firmy Borcad. 

Pro další zpracování jsem vybral právě tuto variantu. 
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4.3.3 Konstrukční řešení základních uzlů sedadla 

 
Nosný rám 

Hlavním konstrukčním prvkem sedadla je jeho nosný rám. Tento rám drží celé 

sedadlo pohromadě. Je na něm umístěno vedení pro sedák a opěradlo, vedení stolku a také 

konstrukční prvky pro uchycení plastových krytů a pomocného pružinového mechanismu. 

První návrh rámu byl čistě jen funkční záležitostí, při dalším postupu jsem musel rám 

také uzpůsobit pevnosti, kterou musí vykazovat. V tomto ohledu se ukázal jako dobrý 

pomocník metoda konečných prvků (MKP). Jelikož jsem zvolil typ rámu, který je celkově 

uzavřen pod plastovým krytem, bylo důležité, aby nezabíral příliš mnoho místa a nedošlo 

ke zbytečnému nabytí vnějšího obrysu sedadla. Jediná část rámu, která je vidět, jsou patky 

pro uchycení k nosníkům, které drží sedadla. 

 

Nosný rám je svařenec z kovového obdélníkového profilu s tloušťkou stěny 2mm a se 

zaoblenými hranami. Na rámu jsou tupými svary připevněny plechové profily,                 

viz obr. č. 4.3.1, které slouží jako vedení pro nastavování sedadla. V těchto profilech jezdí 

kolečka, která jsou připevněna k rámu sedadla a opěradla. Toto vedení je navrhnuto tak, 

aby umožňovalo jednoduchou a rychlou montáž a demontáž sedadla a opěradla při údržbě 

nebo při opravách, což je jedna z velkých výhod sedadla. Opěradlo je uchyceno celkem na 

čtyřech kolečkách a nasazuje se do rámu shora. Poté se do rámu zepředu nasadí sedadlo, 

které je uchyceno jen na dvou kolečkách. Následně se sedadlo a opěradlo spojí dvěma čepy 

zajištěnými pružinovou závlačkou. Tímto je celý systém pevně uchycen a umožňuje pohyb 

pouze ve vymezeném vedení, jak je vidět na obr. č. 4.3.2. 

   

Obr. č. 4.3.1    Obr. č. 4.3.2 
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Nosný rám je také opatřen částí pro aretaci poloh. Jedná se o plechový profil, který je 

opatřen otvory, do nichž zapadá čep umístěný na rámu sedadla. Pro upevnění této části 

k rámu jsou použity koutové svary. Tloušťka použitých plechů je 2 mm. 

 

Dále jsem z důvodu tuhosti musel doplnit plechové výztuhy a žebra a také rám v jeho 

horní části spojit dostatečně tuhým prvkem, v tomto případě ohýbaným profilem z plechu. 

Horní plechovou výztuhu jsem také z části využil pro připevnění čepů, ke kterým jsou 

uchyceny područky. Tyto čepy jsou tvarově řešeny tak, že umožňují odklápění područek a 

také odolávají velikým momentům od nich vyvozených. Viz kapitola pevnostních výpočtů.  

 

K rámu jsou nakonec připevněny koutovými svary plechové podložky s otvory pro 

přichycení plastových dílů. A také konzolky, které drží pomocné pružiny. Celý svařenec 

rámu s popsáním jednotlivých dílů je na obr. č. 4.3.3. 

 

 

Obr. č. 4.3.3 

 

Materiál rámu jsem zvolil 15 230.7. 
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Sedák 

Dalším prvkem k řešení bylo navrhnout sedák. Z konzultací vyplynulo, že jsou dvě 

přípustná řešení a to buď deska z překližky s vysokou vrstvou PUR pěny, anebo plechový 

rám s výpletem. Nakonec jsem zvolil variantu plechového rámu s výpletem z bovdenu, 

protože jsem tak ušetřil na váze a hlavně na místě. 

Rám sedáku je svařenec z plechu o tloušťce 2 mm. Jedná se o obdélníkový rám o 

rozměrech odpovídajících šířce a délce sedáku. Rám je různě profilován, aby splňoval 

konstrukční a pevnostní funkce, viz obr. č. 4.3.4. 

 

Obr. č. 4.3.4 

 

Na tomto rámu jsou poblíž středu jeho délky připevněny pomocí koutových svarů 

konzoly, které nesou čepy pro kolečka. Tloušťka plechů použitých na konzole je 2 mm. Při 

návrhu těchto částí jsem rovněž využíval metodu MKP. Kolečka na čepech jsou zajištěny 

třmenovými kroužky, viz obr. č. 4.3.5. 

V zadní části rámu jsou pomocí koutových svarů připevněny konzoly, které nesou 

pouzdra pro čepy. Tyto čepy spojují rám sedáku s deskou opěradla. Jsou zde také dva 

obdélníkové otvory, do kterých se nasazuje aretovací mechanismus, viz obr. č. 4.3.6. 

 

Obr. č. 4.3.5   Obr. č. 4.3.6 
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V horní ploše rámu jsou vyvrtány otvory o Ø 3 mm. Do těchto otvorů je uchycen 

výplet, který zajišťuje oporu a pružnost vrstvě PURu. Výplet je tvořen skobami, 

našroubovanými z každého konce bovdenu, viz obr. č. 4.3.7. Tato metoda je již odzkoušená 

firmou Borcad. 

 

Obr. č. 4.3.7 

 

Materiál rámu sedáku je totožný s materiálem nosného rámu. 

Vrstva PUR pěny na sedáku je vždy minimálně 45 mm. Vrchní strana PUR pěny je 

ergonomicky tvarovaná pro zajištění maximálního komfortu sezení. Po bocích jsou také 

zvýšené hrany, které zajišťují oporu pánve v bočním směru. Přední hrana sedáku je taktéž 

pokryta PUR pěnou, aby nedocházelo ke kontaktu nohou například se studenými nebo 

tvrdými částmi sedáku, jak tomu bylo v jednom řešení v průběhu návrhu. Rám sedáku 

s PUR pěnou je na obr. č. 4.3.8. 

 

Obr. č. 4.3.8 
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Nakonec je sedák očalouněn textilií, případně kůží. Přichycení čalounění 

k plechovému profilu je zajištěno našitím plastového lemu na okraj textilie a tento lem se 

posléze zespodu zahákne za plechový profil, který je viditelný na obr. č. 4.3.9 vlevo. 

  

Obr. č. 4.3.9 

 

Opěrák 

Při řešení opěrné části sedadla a podpěry hlavy jsem řešil, jestli je navrhnout v  celku 

nebo každou část zvlášť. Nakonec jsem se rozhodl pro variantu v celku, jelikož rozdělení 

by přineslo potřeby dalšího spojovacího materiálu, což by vedlo k navýšení váhy sedadla. 

Opěradlo je vyrobeno z bukové překližky o tloušťce 12 mm. Tato překližka je 

tvarovaná podle základního profilu. Díky této úpravě jsem získal místo na krajích opěradla 

pro další části sedadla. Okraj opěradla je ve spodní části lemován výřezy, které slouží jako 

ustavení konzol a díky vybrání dovolují přijetí do krajních poloh, jinak by se totiž deska 

opírala o rám vedení, viz obr. č. 4.3.10. 

K opěradlu jsou pomocí vrutů připevněny plechové tvarované profily, které slouží 

jednak jako zpevnění desky, ale hlavně jsou na těchto profilech připevněny konzoly s čepy 

pro kolečka. Kolečka jsou na čepech zajištěna stejným způsobem jako u sedáku. V horní 

části opěradla jsou k desce pomocí tří vrutů přichyceny také plechové výlisky, které slouží 

jako opora pro boční opěrku hlavy. Sestavení je zobrazeno na obr. č. 4.3.11. 
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Obr. č. 4.3.10     Obr. č. 4.3.11 

 

Opěradlo je pokryto vrstvou PUR pěny o minimální tloušťce 65 mm. PUR pěna je 

ergonomicky tvarována podle tvaru lidské páteře, aby poskytovala maximální komfort. Po 

bocích jsou zvýšené hrany, které slouží jako opora bederní části zad a směrem k ramenům 

se tyto opěrky ztrácí, aby byla zajištěna dostatečně široká podpora pro ramena,                 

viz obr. č. 4.3.12. 

Pro zvýšení komfortu sezení je na opěrce hlavy připevněn tvarový polštář, který je 

zobrazen na obr. č. 4.3.13. Tento polštář je vyrobený z čalounického rouna, jež je příjemně 

měkké a pohodlné, a poskytuje tak perfektní oporu pro hlavu. Tento polštář je k opěradlu 

připevněn pomocí pásků suchého zipu přišitých na potahu opěradla. 

 

    

Obr. č. 4.3.12       Obr. č. 4.3.13 



 

  - 35 - 

Oba pěnové díly jsou vyráběny vstřikováním do formy. Hustota PURu sedáku je      

50 kg/m3 a opěradla je 60 kg/m3. Tyto pěnové díly taktéž umožňují široký výběr tvarů a 

ergonomického tvarování a tím měnit design sedadla. 

Opěradlo je poté očalouněno buď textilií, nebo kůží. Pro uchycení potahu jsou 

použity jednak plastové U profily, stejně jako u sedáku, a také čalounické sponky. 

Uchycení pomocí plastových U profilů je realizováno na plechových bocích opěradla 

v jeho dolní části. Tato úprava je zde nezbytná, jelikož by při změně polohy sedadla do 

klidu, docházelo ke vzniku díry mezi pevným bočním plastovým krytem, viz obr. č. 4.3.14, 

a vznikalo by tak nebezpečí přivření nebo by zde cestující mohli zanechávat odpadky apod.  

 

Obr. č. 4.3.14 

Červeně vyznačený prostor vzniku otvoru v poloze v klidu 

 

Plechové profily na opěradle 

Podpěry pro uši jsou vyrobeny z plechu o tloušťce 2 mm. Tento výlisek nemusí mít 

žádné žebrování nebo výztuhy, jelikož jeho tvar je cylindrický. 

Na profilu, jenž lemuje spodní hranu desky opěradla, jsou umístěny konzoly s čepy 

pro pojezdová kolečka a konzoly s otvory pro čepy, které spojují sedadlo s opěradlem. 

Také jsou zde plechové U profily, ve kterých jsou provlečeny osy pomocných pružin. Pro 

výrobu tohoto prvku je použit plech o tloušťce 2 mm. 

Pro boční profil, který zabraňuje vzniku otvoru při sklápění, je použit plech o tloušťce 

1,5 mm. Na tento profil je poté koutovým svarem připevněna konzola s čepem pro horní 

pojezdové kolečko. Tato konzola je vyrobena z plechu o tloušťce 2 mm. 
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Materiál pro výrobu těchto plechových dílů je 11 373. 

 

Područky 

Područka je vyrobena z hliníkového odlitku. Při návrhu čepu područky, jsem využil 

stávající princip firmy. Jedná se o tvarový čep, který umožňuje sklápět a odklápět 

područku, tvar tohoto čepu je patrný na obr. č. 4.3.15. Musel jsem však upravit rozměry 

čepu tak, aby vyhovoval vyšším zatížením, vyvozených delší područkou. 

 

Obr. č. 4.3.15 

 

Připevnění područky k rámu je pomocí jednoho šroubu v ose čepu. Jelikož by mohlo 

dojít při sklápění područky k povolení šroubu, je zde vložena podložka s tvarovým 

otvorem, která je nasazená na čepu. Tato podložka zajistí, že se standardní podložka pod 

hlavou šroubu nebude otáčet spolu s područkou. Dále je zde také talířovitá pružina, která 

zabrání samovolnému sklápění područky. Nakonec je područka opatřena plastovou krytkou 

zakrývající šroub. Krytka je také převzatá z původního řešení. Kompletní sestavení 

područky je na obr. č. 4.3.16. 

 1 – Plastová krytka 

 2 – Šroub 

 3 – Podložka 

 4 – Talířová pružina 

 5 – Tvarová Podložka 

 6 – Opěrná plastová podložka 

 

 Obr. č. 4.3.16 
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Opěrná plocha područky je tvořena čalouněnou deskou z bukové překližky o tloušťce 

8 mm a vrstvou PUR pěny. Překližka je k područce uchycena dvěma vruty zespod 

područky. V místě díry pro vruty je překližka zesílena nákližkem. Kompletní sestavení 

područky je patrné na obr. č. 4.3.17. 

 

Obr. č. 4.3.17 

 

Stolek 

Standardním vybavením sedadel první třídy je sklopný stolek. Konstrukce stolku jsou 

u každého typu sedadla jiné. Používají se konstrukce, kdy se stolek vyklápí z boku sedadla. 

Nebo je stolek přichycen k zadní části předchozího sedadla. Já jsem ve své práci zvolil typ 

stolku na zádech sedadla.  

 

Při návrhu stolku musel jsem vzít zřetel na to, aby se stolek nehýbal spolu se změnou 

polohy předchozího sedadla. Z tohoto důvodu jsem stolek přichytil na pevný rám sedáku. 

Další problém při návrhu stolku bylo jeho zajištění ve zdvižené poloze. Většina současných 

řešení je prováděna tak, že je stolek upevněn na pevné části rámu a ve zdvižené poloze je 

zajištěn otočnou západkou. Bohužel při tomto řešení dochází při změně polohy sedáku ke 

tření stolku o zajišťující prvek a může dojít k nepříjemnému vrzání. Z tohoto důvodu jsem 

konstrukci stolku zvolil trochu odlišnou a stolek jsem umístil do posuvu, ve kterém se 

stolek po zdvižení, viz obr. č. 4.3.19, vlastní vahou zasune do zadní části sedadla, viz obr. 

č. 4.3.20. Po zasunutí stolek lícuje s tvarem zadního krytu a rovněž při sklopení zajistí 

zadní část stolku uzavření otvoru pro vysouvání stolku.  
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Obr. č. 4.3.18    Obr. č. 4.3.19  Obr. č. 4.3.20 

 

Vedení stolku je vyrobeno z výpalku ocelového plechu o tloušťce 10 mm a poté je 

dovnitř vyfrézovaná drážka, ve které jezdí posuv stolku. Na horním konci vedení je 

výklopný mechanismus stolku. Vedení stolku je k nosnému rámu připevněno svary. 

Materiál vedení je 11 373. 

 

Samotný stolek se skládá ze tří částí. Jsou to dva plastové výlisky, mezi kterými je 

sevřen plechový ohýbaný pás tloušťky 2 mm. Na koncích tohoto pásu, jsou připevněny 

kontaktním svařováním posuvné profily. Z důvodu možného zadrhnutí, jsou vnější plochy 

posuvných profilů tvořeny kružnicí. To zajistí, že se budou dotýkat vedení vždy ve 

vodorovné poloze viz obr. č. 4.3.21. 

 

Obr. č. 4.3.21 

 

 Tyto dva plastové díly jsou k sobě přichyceny pomocí vrutů. Kompletní složení 

stolku je zobrazeno na obr. č. 4.3.22. 
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Spodní díl stolku je vyroben vakuovým tažením z ABS desky. Horní díl stolu je 

plastový výlisek z PP. Materiál kovového vedení je ocel 11 373. 

 

Obr. č. 4.3.22 

 

Plastové kryty 

Sedadlo je téměř kompletně zakryté plastovými díly. Pouze ze spodní strany je 

nechaný otvor pro nosnou konstrukci. Tento otvor také slouží pro případné vytažení 

zapadnutých předmětů. 

Zakrytí pevných částí sedadla je provedeno čtyřmi plastovými kryty. Boční kryt je 

zrcadlově souměrný. Je to plastový výlisek o tloušťce stěny 3 mm. Tento kryt je vybaven 

příslušným žebrováním pro zvýšení tuhosti. Toto žebrování se zároveň opírá o některé části 

rámu a tím zvyšuje pevnost připevnění. Dále jsou zde 4 komíny pro šrouby, kterými je kryt 

připevněn na nosný rám. Při montáži bočních krytů jsou mezi ně do příslušných zámků 

vsunuty zadní a přední kryt rámu. Tyto dva kryty jsou vyráběny vakuovým tažením z ABS 

desky. Díky tomuto typu uchycení spodních krytů z ABS tvarované desky, má sedadlo 

jednu velikou výhodu. Může být za minimální náklady vyráběno v různých šířkách podle 

přání zákazníka, při jiném řešení by se pro každou šířku museli vyrobit formy pro 

vstřikování a tím by se tyto úpravy prodražovaly. Odhadem jsou ceny použitých 

vstřikovacích forem v hodnotě 300 000 Kč a ceny forem pro vakuové tažení v hodnotě 

50 000 Kč.  Kompletní sestavení plastových krytů je na obr. č. 4.3.23. 
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Obr. č. 4.3.23 

 

Jelikož není možné kvůli oporám hlavy očalounit celou horní část opěradla jediným 

sešitým kusem, je zapotřebí použít ještě jeden plastový kryt k zarytí konce látky na zádech 

opěradla. Tento kryt je rovněž vyráběn vakuovým tažením z ABS desky, ale z důvodu 

připevnění jsou v něm pomocí ultrazvuku přivařeny tvarové prvky („domky“) pro 

uchycení. Tyto „domky“ se nasouvají na šrouby s odsazenou hlavou, viz obr. č. 4.3.24, 

zašroubované do desky opěradla. Poté se kryt na spodní straně přišroubuje dvěma šrouby. 

Jelikož je již spodní okraj krytu pod pevným krytem, nejsou tyto šrouby v žádné poloze 

viditelné. 

 

Obr. č. 4.3.24 
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4.3.4 Princip a zajištění poloh 

 
Jak již bylo zmíněno, sedadlo umožňuje změnu poloh pro pohodlnější cestování. Při 

těchto změnách dochází k posuvu jednotlivých částí sedadla, a proto musí být tyto části 

lehce přemístitelné v určitých mezích. K tomu jsem využil klasický a nejstarší 

mechanismus pojezdu – kolo.  

Kolečka jsou vyrobeny z Polyamidu, jenž vykazuje vynikající třecí a pevnostní 

vlastnosti. Jsou vyráběny vstřikováním do formy a mají Ø 24,5 mm. Kolečka jsou nasunuta 

na čepy jednotlivých částí a zajištěny třmenovými kroužky, viz obr. č. 4.3.25. 

 

Obr. č. 4.3.25 

 

K zajištění jednotlivých poloh sedadla slouží madlo, které je umístěno pod přední 

hranou sedáku. Madlo se skládá ze dvou částí a to plastového zakončení a tvarovaného 

plechu s bočními lemy. Tento plech je na jedné straně kloubově uložen v zadní stěně rámu 

sedáku. Zepředu je na plechu nasunuto a tvarovým spojem zajištěno plastové madlo. Ze 

spodní strany je plech opatřen čepem, který zapadá do děr na nosném rámu sedadla a tím 

zajišťuje jednotlivé polohy. Zdvih čepu je zajištěn přitažením přední strany madla ke 

spodní hraně sedáku. Tento čep je pro zmírnění nežádoucích rázů a hluku opatřen návlekem 

z vulkanizované gumy.  

Tvar plechu je vystřižen nebo vypálen a poté je prolisován do požadovaného tvaru. 

Tloušťka polotovaru plechu je 1,2 mm. Materiál plechu je 11 373. 

Pro lepší zajištění zapadání čepu do děr, jsou na přední straně madla umístěny 

pružiny, které se opírají o spodní hranu sedáku. Pružiny jsou vedeny na kovových 

tyčinkách připevněných koutovým svarem k plechové části madla. Tyto tyčinky procházejí 

otvory ve spodní hraně sedáku a na konci jsou zajištěny třmenovými kroužky. Rovněž 
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zamezují bočnímu posuvu přední strany madla. Celá sestava je na obr. č. 4.3.26. Detail 

uchycení madla je na obr. č. 4.3.27. 

  

Obr. č. 4.3.26      Obr. č. 4.3.27 

 

Jelikož při vracení sedadla do základní polohy, dochází ke zdvihání jeho těžiště, je 

sedadlo vybaveno pomocnými tlačnými pružinami. Aby byl návrat co nejjednodušší, jsou 

tyto pružiny navrženy tak, aby se sedadlo při přitažení madla samovolně vrátilo do základní 

polohy, pokud není zatížené nebo je zatížené jen malou váhou. A zároveň aby tyto pružiny 

dovolili sklopení sedadla do polohy v klidu při zatížení sedadla minimální váhou 30 kg. 

Pružina je spojena na jednom konci s nosným rámem a na druhém konci se spodní 

hranou opěradla. Pro zamezení vybočení a pro vedení pružiny, je použit plastový výlisek, 

na kterém je pružina navlečena. Tento výlisek spolu se staženou pružinou je do sedadla 

montován spolu s opěradlem. Poté je konec výlisku s osazením zasunut do otvoru na 

nosném rámu a druhý konec je protažen otvorem na plechovém profilu připevněném ke 

spodní straně opěradla, viz obr. č. 4.3.28. Mezi okrajem plechu a koncem pružiny, je 

vložena plastová podložka, pro zabránění případných nežádoucích zvuků. Po spojení 

sedáku s opěradlem je pružina odjištěna. 

 

Obr. č. 4.3.28 
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4.4 Návrh pružin 

 
Pro návrh pružin jsem použil program MITCalc. Zadávací hodnoty pro program jsou 

uvedeny v tab. č. 1 a č. 2. Tyto hodnoty jsem vypočítal z jednotlivých zatížení sedáku a 

z maximální síly vyvozené lidskými prsty při tažení. 

 
Výpočet pomocné pružiny 

V prvním případě bylo nutno stanovit váhu posouvajících částí. Tento údaj jsem 

odečetl z programu Catia, kde jsem nastavil modelu materiálové vlastnosti a tím jsem 

dostal váhy jednotlivých částí. Výsledná váha, se kterou je počítáno, činí 12,8 kg. 

 

Při výpočtu potřebné síly pružiny jsem si řešení zjednodušil tak, že jsem vektor 

posouvací síly umístil přímo do osy spodního čepu opěradla. Jelikož jsou posouvací části 

opatřeny kolečky z PA, můžeme zanedbat valivé tření v čepu (tento parametr dosahuje 

hodnot 0,002). Působící sílu váhy posouvajících částí jsem taktéž stanovil do osy spodního 

čepu, jelikož těžiště těchto částí je téměř v jeho ose. 

 

Pracovní zdvih pružiny je dán kinematikou sedadla a činí 135 mm. 

Materiál pružiny jsem zvolil zušlechtěný drát z oceli Si-Cr, ČSN 14 260 (kapitola 4.6, 

tab. č. 5). 

 

Pro výpočet posuvu sedadla do klidové polohy jsem počítal se zatížením sedadla 

minimálně 30 kg.  

 

Obr. č. 4.4.1 
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Pro výpočet vstupních hodnot jsem volil následující podmínky. Síla F8 musí být 

natolik malá, aby umožňovala plné stlačení do mezní polohy váze posouvajících částí + 

váze minimální zátěže, což jsem zvolil 30 kg. Naopak síla F1 musí být natolik veliká, aby 

dokázala zvednout samotné sedadlo do základní polohy. 
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Tab. č. 1 Vstupní hodnoty 

Index Vysvětlení Hodnota 

F1 Minimální pracovní síla pružiny 40 [N] 

F8 Maximální pracovní síly pružiny 68 [N] 

H Pracovní zdvih pružiny 135 [mm] 
 

Jelikož hodnota F1 je minimální hodnota dané síly, zvolil jsem ji vyšší z důvodu 

návrhu jednoduššího návrhu pružiny 
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Výsledky programu MITCalc. 

Tab. č. 2 Výsledné hodnoty 

Parametr Vysvětlení 
Vypočtené 

hodnoty 
F1 Minimální pracovní síla pružiny 40 [N] 

F8 Maximální pracovní síly pružiny 66 [N] 

F9 Mezní síla pružiny 74,3 [N] 

L0 Délka nezatížené pružiny 407,66 [mm] 

L1 Délka pružiny zatížené silou F1 233 [mm] 

L8 Délka pružiny zatížené silou F8 98 [mm] 

LS Délka plně stlačené pružiny 97,72 [mm] 

c Tuhost pružiny 0,24 [-] 

D Střední Ø pružiny 14,1 [mm] 

d Ø drátu pružiny 1,5 [mm] 

n Počet činných závitů 59,8 [-] 

p 
Rozteč stoupání nezatížené 
pružiny 

6,7 [mm] 

k Míra bezpečnosti 1,08 [-] 
 

 

Obr. č. 4.4.2 

Výpočet pružiny v madle pro polohování. 

Jako mezní sílu pružiny jsem stanovil 20 N, je to síla, kterou dokáže bez problému 

vyvinout lidská ruka pomocí prstů. Materiál pružiny je stejný jako u pomocné pružiny. 

Pracovní zdvih pružiny vychází z konstrukce a činí 7,8 mm. 

 

Tab. č. 3 Vstupní hodnoty 

Index Vysvětlení Hodnota 

F1 Minimální pracovní síla pružiny 10 [N] 

F8 Maximální pracovní síly pružiny 20 [N] 

H Pracovní zdvih pružiny 7,8 [mm] 
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Výsledky programu MITCalc. 

Tab. č. 4 Výsledné hodnoty 

Parametr Vysvětlení 
Vypočtené 

hodnoty 
F1 Minimální pracovní síla pružiny 10 [N] 

F8 Maximální pracovní síly pružiny 20 [N] 

F9 Mezní síla pružiny 20,6 [N] 

L0 Délka nezatížené pružiny 23,7 [mm] 

L1 Délka pružiny zatížené silou F1 7,8 [mm] 

L8 Délka pružiny zatížené silou F8 15,9 [mm] 

LS Délka plně stlačené pružiny 7,3 [mm] 

c Tuhost pružiny 1,28 [-] 

D Střední Ø pružiny 6 [mm] 

d Ø drátu pružiny 0,7 [mm] 

n Počet činných závitů 8,42 [-] 

p Rozteč stoupání nezatížené pružiny 2,6 [mm] 

k Míra bezpečnosti 1,03 [-] 
 

 

Obr. č. 4.4.3 
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4.5 Seznam použitých komponentů 

 

Při návrhu konstrukce sedadla jsem pro spojení a zajištění jednotlivých částí používal 

normalizované prvky. 

 

4.5.1 Spojovací prvky 

 
Šroub do plastu s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou, AN 9091/A2 (obr. č. 4.4.1) 

Tento typ šroubu je použit ke spojení dvou částí stolku (2 ks) a pro připevnění 

bočních krytů (8 ks). 

Vrut se zápustnou hlavou s křížovou drážkou, DIN 7997/A2 (obr. č. 4.4.2) 

Pro připevnění plechových prvků k opěradlu a pro připevnění zadního plastového 

krytu k opěradlu (24 ks). 

 

  

Obr. č. 4.4.1   Obr. č. 4.4.2 

 

Vrut se zápustnou čočkovou hlavou s křížovou drážkou, Din 7995/A2 (obr. č. 4.4.3) 

Pro připevnění čalouněné desky v područce (4 ks). 

Šroub s válcovou hlavou nízkou s vnitřním šestihranem DIN 7984/A2 (obr. č. 4.4.4) 

Připevnění područek k rámu (2 ks). 

 

   

Obr. č. 4.4.3    Obr. č. 4.4.4 
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Čep s hlavou a dírou pro závlačku, DIN 1444B (obr. č. 4.4.5) 

Čepy pro spojení opěradla se sedákem (2 ks). 

Skoba s Vrutem (obr. č. 4.4.6) 

Pro upnutí bovdenu na rám sedadla 

 

   

Obr. č. 4.4.5   Obr. č. 4.4.6 

 

4.5.2 Pojistné prvky 

 

Závlačková pružina – jednoduchá, DIN 8273/A2 (obr. č. 4.4.7) 

Pro zajištění čepů (2 ks). 

Pojistný třmenový kroužek DIN 6799 (obr. č. 4.4.8) 

Pro zajištění koleček a tyčinek madla (8 ks). 

 

   

Obr. č. 4.4.7    Obr. č. 4.4.8 
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4.6 Materiály – charakteristika a vlastnosti 

 
Následující tabulky obsahují vlastnosti a použití materiálů, které jsem navrhl pro 

výrobu sedadla. 

 
Tab. č. 5 Materiály použité u nosných částí sedadla [3], [5], [6]. 

Materiál 
Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
Vlastnosti Použití 

Ocel 11 373 
186 – 
250 

340 – 
440 

Konstrukční ocel se 
zaručenou tavnou 
svařitelností 

Jednoduché, mírně 
namáhané, 
kované, lisované, za studena 
ohýbané součásti. Plechy na 
strojní 
konstrukce. Profilové 
materiály. 

Ocel 
15 230.7 

835 
980 – 
1180 

Dobrá svařitelnost i 
obrobitelnost, 
vhodná 
k zušlechťování, 
nitridování 
a povrchovému 
kalení 

Namáhané svařované 
konstrukce 

Ocel 
14 260.7 

 
1420 – 
1620  

Ocel Si-Cr na 
pružiny, Obtížná 
svařitelnost a 
obrobitelnost. 

Vhodná na zvláště namáhané 
pružiny pro automobily a 
železniční vozy. 

AlSi7Mg 
EN AC-
42200 

240 320 

Slitina hliníku 
s křemíkem, 
hořčíkem a železem 
s vysokými 
mechanickými 
vlastnostmi, je 
odolná proti korozi 

Slitina je vhodná na střídavě 
namáhané odlitky jako na 
součástky leteckého 
průmyslu, motorů 
speciálních vozidel a na 
speciální výstroj. 

Buková 
překližka 
12mm (9 
vrstev) 

- 80   
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Tab. č. 6 Přehled vlastností  použitých plastových materiálů [7]. 

Materiál Vlastnosti Použití 

Polyamid 
PA 

Syntetický flexibilní 
polymer. Výborné 
vlastnosti, vysoká pevnost 
v tahu, houževnatost a 
vysoká odolnost proti 
oděru. 

Používá se ve formách 
granulí, vláken, výlisků, 
výtažků. Použití pro 
výrobu malých strojních 
součástí jako jsou ozubená 
kola, kluzná ložiska 
řemenice 

Polypropylen 
PP 

Termoplastický polymer ze 
skupiny polyolefinů. Velmi 
dobrá chemická a 
mechanická odolnost. 

Konstrukční díly, zařízení 
pro chemický průmysl, 
skladovací a dopravní 
zařízení, zdravotnická 
zařízení, potrubí a 
armatury 

akrylonitril-butadien-
styren 
ABS 

Amorfní termoplastický 
kopolymer. Odolný proti 
mechanickému poškození. 
Tuhý, houževnatý. 

Např. v automobilovém 
průmyslu, elektrotechnice, 
bezpečnostní helmy 

Polyuretan 
PUR 

Lehký a pevný polymer. 

Tlumící elementy, 
podložky, stírací lišty, 
nárazníky, lišty na sněžné 
pluhy,  
pěnové matrace, textilní 
vlákna, lepidla 

 

 

Přehled materiálů potahů, používaných ve vlakové dopravě. 

 

Trevira CS 

Je to nehořlavá tkanina z polyesterových vláken. Poskytuje široký výběr vzorů u 

potahových textilií. Umožňuje krátké mycí cykly při nízkých teplotách – úspora energie a 

nižší spotřeba vody. Odolná vůči přehybům a rozměrově stálá. Široký výběr barev a 

odolnost vůči UV záření. Vykazuje vysokou odolnost proti oděru. Vhodná pro čalounění 

sedadel díky své prodyšnosti. Tento materiál je anti-alergenní a při kontaktu s ohněm 

prokazuje nízké emise kouře. Nehořlavost tohoto materiálu funguje na principu vypaření 

tohoto materiálu, při kterém nevznikají plameny, a tím nevzniká další hoření okolního 

materiálu. Tuto schopnost materiál neztrácí ani používáním, mytím či stárnutím. Umožňuje 

použití všech druhů dezinfekcí. 
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Climatex ® LifeguardFR (Flame-Retand) 

Tkanina vyrobená z přírodní vlny a celulózy z bukového dřeva. Tento materiál 

splňuje předpisy hořlavosti podle DIN 5510-2. Materiál je velice odolný proti prohoření. 

Má velice dobré podmínky při tvorbě klimatu při sezení. Při kontaktu se sedící osobou 

pojímá vlhko vznikající v kontaktu a po opuštění sedadla cestujícím, se toto vlhko velice 

rychle odvětrává do ovzduší. Je anti-alergenní a anti-bakteriální. 
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5 PEVNOSTÍ VÝPOČTY 

Příslušné pevností výpočty jsem proved pomocí metody MKP v programu Catia V5. 

 Postupně jsem propočítal jednotlivé části sedáku, včetně kompletní sestavy nosných 

částí. Při nastavení okrajových podmínek, jsem se řídil normou UCI 566 , ale v některých 

případech, jsem na základě doporučení konzultanta z firmy Borcad nastavil vyšší zatížení, 

než je uváděno v této normě. 

 

Při výpočtech byly použity následující sítě: 

Nosný Rám: Min. velikost prvku: 8 mm 

Rám sedáku: Min velikost prvku: 5 mm 

Kolečka: Min velikost prvku: 1 mm 

Spodní plechový profil opěráku: 

 Min velikost prvku: 3 mm 

Horní plechový profil opěráku: 

 Min velikost prvku: 3 mm 

Čepy: Min velikost prvku: 1,5 mm 

Deska opěradla: Min velikost prvku: 10 mm 

Područka:  Min velikost prvku: 5 mm 

 

Při výpočtu byl použit adaptivní proces, při kterém dochází ke zjemňování sítě 

jednotlivých částí sedáku. Při tomto procesu byla minimální hodnota prvku nastavena na    

2 mm. 

 

Vazby mez jednotlivými částmi: 

Při volbě vazeb mezi částmi bylo velice důležité uvědomit si, jak asi bude působit 

zatížení na některé části prvků. Při výpočtu jsem musel například počítat s tím, že kolečka 

z polyamidu nebudou mít ve skutečnosti osy stále ve vodorovné poloze, ale při zatížení 

bude docházet k jejich mírnému náklonu. Z tohoto důvodu jsem musel tato kolečka pro 

analýzu speciálně upravit a dát jim bombírovaný tvar tak, aby simulovala toto naklápění a 

nezkreslovala výsledek.  
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Důležitým prvkem také byly typy vazeb mezi spojovacími částmi. V těchto případech 

jsem používal kontaktní a posuvné vazby. U čepů, které spojují sedadlo s opěradlem, jsem 

použit také tlakové vazby, abych tak simuloval zajištění čepem. 

 

5.1 Jednotlivé výsledky pevnostní analýzy. 

 
Zatížení Silou F1 a F4 v klidové poloze sedadla, podle obr. č. 4.1.1.  

Síla F4 byla po konzultacích přesunuta na celou plochu sedadla a zvýšena na 2000N. 

Síla F1 působí ve vodorovném směru na horní část opěradla. 

 

Výsledné napětí bylo velice nízké, sedadlo bez problému vyhovuje při tomto typu 

zatížení. Na obrázku č. 5.1.1 je vidět, že hodnoty napětí jsou maximálně do 200 MPa. 

Zvýšené napětí na horní konzole je způsobeno pevnou vazbou mezi touto konzolou a 

deskou opěradla a tím vznikla na hraně singularita. Bezpečnost v tomto případě zatížení se 

pohybuje kolem hodnoty 1,5. 

 
Obr. č.5.1.1 
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Obr. č.5.1.2 

 

Maximální deformace je na horní hraně desky. Tento posuv činí 34,2 mm,              

viz. obr. č. 5.1.3. 

 
Obr. č. 5.1.3 

 

Zatížení sedadla stejnými silami v základní poloze sedadla. 

Průběh zatížení je znatelný v žebrech rámu. Maximální napětí v těchto žebrech je na 

hodnotě kolem 400 MPa. Maximální hodnota zatížení 1090 MPa je způsobena pevnou 
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vazbou mezi deskou opěradla a sedákem. Průběh zatížení konzol je vyhovující,                

viz obr. č. 5.1.4, obr. č. 5.1.5. 

 

Obr. č. 5.1.4 

 

 

 Obr. č. 5.1.5 

 

Maximální deformace a posunutí horní hrany desky opěradla je 4,18 mm,                

viz obr. č. 5.1.6. 
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Obr. č. 5.1.6 

 

Zatížení silou F4´ v klidové poloze sedadla, podle obr. č. 4.1.1. 

 Zatížení touto silou v základní poloze není nutno, jelikož je v této poloze při tomto 

typu zatížení má konstrukce vyšší tuhost. 

Průběh zatížení je mírný, zatížení se rozkládá téměř pouze v nosném rámu sedadla. 

Maximální napětí zde dosahuje hodnot 350 MPa , viz obr. č. 5.1.7, obr. č. 5.1.8. 

Vysoký nárůst napětí je viditelný na hranách otvorů, ve kterých je usazen 

mechanismus pro zajištění poloh. Toto napětí je však zanedbatelné, protože na tuto plochu 

byla umístěna vazba simulující právě aretovací mechanismus. V reálném případě se toto 

napětí rozloží na čelní plochu plechu.  

Hodnota bezpečnosti v tomto případě je na 2,4. 
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Obr. č. 5.1.7 

 

 

Obr. č. 5.1.8 

 

Výsledná deformace rámu je zobrazena na obr. č. 5.1.9 a činí 2,72 mm. Tato hodnota je 

přijatelná. 
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Obr. č 5.1.9 

 

Zatížení silou F3 

Stejně jako u síly F4, byla i tato síla navýšena, aby odpovídala požadavkům, které 

udávají současné předpisy firmy Borcad. Síla F3 byla navýšena na hodnotu 1800 N a to 

v obou směrech. 

Pod zatížení touto silou jsem nejdříve počítal samotný nosný rám a poté celou sestavu 

s područkou. 

Při výpočtu samotného rámu jsem na opěrné plochy tvarového čepu pro područku 

umístil krouticí moment vyvozený silou F3 ve vertikálním směru. Hodnota momentu je   

950 N. m. Pod tímto zatížením je patrné namáhání nosného rámu, viz obr. č 5.1.10. 

Nejvyšší napětí je v žebru, viditelné na obr. č. 5.1.11, ovšem toto napětí je tlakové, 

případně ohybové. Napětí v tomto místě má hodnotu 696,5 MPa. Bezpečnost při tomto 

typu namáhání je na hodnotě 1,2. Nejvyšší tahové napětí je na spodním lemu plechové 

výztuhy v hodnotách do 500 MPa.  
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Obr. č. 5.1.10 

 

 

Obr. č. 5.1.11 

 

Výpočet celé sestavy je patrný na obr. č. 5.1.12, při tomto zatížení jsem maximální 

dovolenou hodnotu napětí zvolil mez kluzu materiálu područky, jelikož tento materiál má 

horší mechanické vlastnosti než čep rámu. Hodnota maximálního napětí byla nastavena na 

240 MPa. Výsledné zatížení je na obr. č. 5.1.12 a obr. č. 5.1.13. Protože k největším 

napětím dochází v kontaktu s čepem, jsou vytvořeny jednotlivé řezy kolmé na osu čepu 
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„Příloha A – řezy čepu“. Při tomto napětí dochází v patě opěrné plochy k překročení meze 

kluzu materiálu. Po nastávající deformaci se však toto napětí rozloží na celou plochu 

tvarového čepu a tím se sníží. Jelikož područka není namáhána dynamicky ale staticky, je 

toto překročení meze kluzu přípustné. Zatížení područky mimo čep je do 200 MPa. 

 

Obr. č. 5.1.12 

 

 

Obr. č. 5.1.13 

 

Zatížení silou F3 ve vodorovném směru. Při tomto výpočtu jsem nastavil zatížení na 

nosný rám, na jehož čep jsem přidal krouticí moment odpovídající síle působící na konec 

područky a to 950 N. m. Výsledné zatížení je patrné na obr. č. 5.1.14., toto zatížení nabývá 

hodnot až 955 MPa. Ovšem toto napětí je tlakového charakteru. Nejvyšší tahové je 

v oblasti připojení výztuhy k spojovacímu profilu, kde dosahuje hodnoty 800 MPa, viz obr. 
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č. 5.1.15. Výsledná deformace prvku je patrná na obr č. 5.1.16., její maximální hodnota je 

8,5 mm. To znamená dost veliký posuv konce područky. 

 

 

Obr. č. 5.1.14 

 

 

Obr. č. 5.1.15 
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Obr. č. 5.1.16 

 

Další výpočty stanovené v průběhu konzultací 

Při dalších výpočtech jsem podrobil samotný rám dalším namáháním, abych tak 

prověřil tuhost rámu. Velikosti těchto sil byly stanoveny během konzultací. Jejich velikost 

a směr působení je zobrazeno na obr. č. 5.1.17. 

 

 

F5 = 2000N 

F6 = 1500N 

F7 = 2000N 

F8 = 1500N

   Obr. č. 5.1.17 

 

Zatížení silou F5 

Při tomto zatížení je simulována zátěž na horní kolečko posuvu opěradla. Působící 

síla je viditelná na obr. č. 5.1.18. 
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Obr. č. 5.1.18 

Při tomto zatížení vidíme rozložení působící síly v rámu. Nárůst napětí je tlakového 

charakteru a je v místě připevnění úchytu pro upevnění rámu na nosník. Můžeme říct, že při 

tomto zatížení nedochází k nárůstu tahového napětí nad 350 MPa. Výsledná bezpečnost při 

tomto zatížení je 2,3. 

 

Zatížení silou F6 

Toto zatížení je vedeno vodorovně na horní konec rámu, viz obr. č. 5.1:19. 

Maximální hodnota napětí při tomto zatížení je 499 MPa. Výsledná bezpečnost 1,67. 

 

Obr. č. 5.1.19 
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Obr. č. 5.1.20 

 

Na obrázku č. 5.1.21 vidíme deformaci rámu. Najvyšší průhyb je 2,46mm. 

 

Obr. č. 5.1.21 

 

Zatížení silou F7 a F8 

Zatížení těmito silami je obdobné jako u sil F5 a F6, akorát jejich působiště je 

přesunuto na opačný konec rámu. Výsledné zatížení síly F7 je na obrázku č. 5.1.22 a jeho 

výsledná deformace je na obrázku č. 5.1.23. Výsledné zatížení síly F8 je na obrázku č. 

5.1.24 a jeho výsledná deformace je na obrázku č. 5.1.25. Při obou těchto silách je napětí 

do meze kluzu, tudíž vyhovuje.  



 

  - 65 - 

 

Obr. č. 5.1.22 

 

Obr. č. 5.1.23 

 

 

Obr. č. 5.1.24 
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Obr. č. 5.1.25 
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6 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

 

 

Na základě zadání, požadavků a rešerše jsem navrhnul několik řešení sedadel. Poté 

jsem u vybraného řešení provedl kinematické řešení. 

 

Vybraný koncept jsem poté tomuto řešení přizpůsobil. Při postupném návrhu 

konstrukce jsem se dostával k různým problémům, které ovlivňovaly jak jeho následný 

tvar, tak funkčnost a provedení některých prvků. Tyto problémy jsem konzultoval se 

zaměstnancem firmy Borcad a postupně vyřešil všechny hlavní konstrukční uzly sedadla. 

Hlavní aspekty, které jsem při návrhu zohledňoval, byla co nejjednodušší funkčnost a 

nejlevnější vyrobitelnost. Pro vyhodnocení pevnosti jsem nosné prvky sedadla podrobil 

pevnostní analýze v programu Catia V5. 

 

Na základě tohoto modelu jsem vyhotovil výkres sestavy modelu a výkres postupného 

sestavení. 

 

V programu Rhinoceros jsem provedl výsledné vizualizace 3D modelu v různých 

barevných a materiálových řešeních „Příloha B – vizualizace modelu sedadla“. 

 

Výsledkem tohoto úsilí je konstrukční návrh sedadla první třídy vlaku, pevnostně a 

ergonomicky vyhovující a vyrobitelný. Zároveň toto sedadlo obsahuje standardní prvky, 

jako je polohování a sklopný stolek. Případně může být toto sedadlo vybaveno opěrkou 

nohy, síťkou a svítilnou. 

 

 

 

 

 



 

  - 68 - 

7 SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 

 

 

Použitá literatura:  

 

[1] Havlík, J., Szlachta, T.: Základy strojnictví I. Skriptum VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 

2003. ISBN 80-248-0477-8 

[2] Havlík, J., Szlachta, T.: Základy strojnictví II: Návody do cvičení. Skriptum VŠB-TU 

Ostrava, Ostrava, 1999. ISBN  80-7078-677-9 

[3] Lienveber J., Vávra P., Řasa J. Strojnické tabulky: Třetí doplněné vydání. Scienta, 

spol. s.r.o., Praha, 1999. ISBN 80-7183-164-6 

[4] Král, M.: Ergonomie a její využití v technické praxi II. První vydání. Alexandr Vávra 

– VAVA, Ostrava, 1998. ISBN 80-86168-04-2 

 

Internet: 

 

[6] Climatex [online]. 2009 [cit. 2010-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.climatex.com/en/products/climatex_lifeguard.

php5>. 

[7] Trevira, The Fibre Company [online]. 2010 [cit. 2010-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.trevira.de/en/startseite.html>. 

 

Použité komponenty a materiály:  

 

[8] Ploma: PLOMA, a.s. Hodonín, Czech Republic [online]. 2010 [cit. 2010-05-10]. 

Dostupné z WWW: <http://www.ploma.cz/>. 

[9] ČSNMT - Informace z materiálových věd [online]. 2000, 22.04.2004 [cit. 2010-04-

20]. Dostupné z WWW: <http://cesar.fme.vutbr.cz/informace/>. 

[10] MPHservis.cz | Katalog [online]. 2010 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mphservis.cz/plasty/>. 



 

  - 69 - 

[11] Spojovací materiál a hutní materiál nerez, e-obchod | Akros.cz [online]. 2008 

[cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: <http://www.akros.cz/>. 

 

Fotky v rešerši: 

[12] BORCAD | vývoj a výroba medicínské techniky, sedadla a lůžka pro vlaky 

[online]. 2008 [cit. 2009-12-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.borcad.cz/>. 

[13] KIEL Sitze - Home [online]. 2008 [cit. 2009-12-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.kiel-sitze.de/>. 

[14] GRAMMER AG: GRAMMER AG [online]. 2008 [cit. 2009-12-12]. Dostupné z 

WWW: <http://www.grammer.com/>. 

[15] FAINSA - Fabricación Asientos Vehículos Industriales [online]. 2008 [cit. 2009-

12-12]. Dostupné z WWW: <http://www.fainsa.com/en/index.php>. 

[16] Seznam českých a slovenských lokomotiv - Wikipedie, otevřená encyklopedie 

[online]. 03.05,2002 [cit. 2009-12-09]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_a_slove

nsk%C3%BDch_lokomotiv> 

[17] Konstrukce a výroba hydraulických prvků a zařízení - AXL, akciová společnost 

[online]. 2008 [cit. 2009-12-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.axl.cz/>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  - 70 - 

8 PŘÍLOHY 
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[C] Výkres sestavy   Sedadlo I. třída 

[D] Výkres sestavy   Rozložený výkres sestavy 

[E] Výrobní výkres části sestavy Područka  
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