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Seznam použitých značek a symbolů 

Značka Význam Jednotky 

A Osová vzdálenost [m] 

a Zrychlení [ms-2] 

C Kapacita akumulátoru [Ah] 

F Síla [N] 

F1 Tahová síla [N] 

Fa Síla setrvačná [N] 

Fodp Síla valivého odporu [N] 

Fpt Síla přetržení řetězu [N] 

Ft Síla tíhová [N] 

fz Rozměrový koeficient zubů [-] 

g Gravitační zrychlení [ms-2] 

I Elektrický proud [A] 

Mk Krouticí moment [Nm] 

m Hmotnost [Kg] 

mř Hmotnost řetězu [Kg] 

n Otáčky [min-1] 

np Počet pater [-] 

P Výkon [W] 

Pd Diagramový výkon [W] 

rk Poloměr kola [m] 

rř Poloměr řetězového kola [m] 

tř Rozteč řetězu [mm] 

U Napětí [V] 

v Rychlost [m/s] 

vz Rychlost zdvihu [m/s] 

Xč Počet článků řetězu [-] 

Y Činitel rázů [-] 

Z1 Počet zubu malé řetězky [-] 

Z2 Počet zubů velké řetězky [-] 

Tab. 1 – Seznam použitých značek 

  



9 

 

Značka Význam Jednotky 

∝ Úhel [°] 

ž Účinnost ložisek [-] 

 Účinnost ozubených kol [-] 

ř Účinnost převodovky [-] 

ř Účinnost řetězu [-] 

 Rameno valivého odporu [m] 

µ Činitel mazání [-] 

 Činitel výkonu [-] 

 Činitel provedení řetězu [-] 

Tab. 1 – Seznam použitých značek - pokračování 
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0 Úvod 

Šetření zdravotně postižených osob v České republice z roku 2007, které zveřejnil český 

statistický úřad [14] ukázalo, že onemocnění pohybového ústrojí je druhý nejčastější typ 

onemocnění českého obyvatelstva. Dále toto šetření udává, že omezením mobility trpí v České 

republice 635 tisíc lidí, což představuje přibližně 6 procent celkové populace. Pro tyto osoby se 

vyrábí celá řada pomůcek a zařízení, které mají za úkol pomoct těmto osobám s vykonáváním 

každodenních činností a nemuseli tak být závislí na zdravotních sestrách, nebo pečovatelích. 

Mezi nejčastější pomůcky pro pohybově postižené osoby patří hole, chodítka, elektrické skútry, 

vozíky, plošiny, nebo schodolezy. 

Indikátorem toho, že problematiku snížené pohyblivosti osob je vhodné řešit s pomocí 

robotů a manipulátorů je současný celosvětový trend prodeje servisních robotů. Dle mezinárodní 

federace robotiky (IFR) se v roce 2010 prodalo ve světě 13 741 servisních robotů, což je 

o 4 procenta více, než za rok 2009. Největší vahou se na tomto nárůstu podílely právě 

zdravotnické servisní roboty, které v roce 2010 zaznamenaly o 14 procent vyšší prodejnost, než 

v roce 2009 (obr. 1). 

Cílem této práce je navrhnout zařízení, které by pomohlo přepravovat osoby se sníženou 

mobilitou. A to i v situacích, kdy je třeba překonat schody a jiné schodové překážky. Další cíl 

práce je určitá míra inovace výsledného zařízení. To by se tak mělo koncepčně lišit od současně 

vyráběných zařízení plnící obdobnou funkci.  
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Obr. 1 – Znázornění prodejnosti servisních robotu dle [13] 
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VYPRACOVÁNÍ 

1 Požadavkový list 

V požadavkovém listu (tab. 2) jsou uvedeny parametry, které musí navržený schodolez 

splňovat. Kromě maximálních rozměrů, hmotnosti a nosnosti jsou zde také specifikovány 

schody, které má být schodolez schopen překonat. 

Kromě parametrů uvedených v požadavkovém listu byl vedoucím práce stanoven 

požadavek na zvýšenou skladnost celého zařízení. To by se mělo dát převážet v kufru osobního 

automobilu. 

 

Požadavek Hodnota 

Nosnost schodolezu 120-140 [kg] 

Maximální výška schodu 175 [mm] 

Maximální sklon schodiště 35 [º] 

Rychlost pohybu 20 [schodů/min] 

Dojezd 30 pater 

Druh pohonu Elektropohon 

Maximální hmotnost 50 [Kg] 

Maximální rozměry 700 x 1350 [mm] 

Tab. 2 – Požadavkový list 
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2 Schodiště - Definice a normy 

Schodiště je stupňovitá konstrukce určená k překonávání rozdílu výškových úrovní 

chůzí. Přesné názvy a rozdělení schodišťových konstrukcí jsou stanoveny v normě ČSN 74 3001. 

Základní rozdělení - podle sklonu ramen rozeznáváme 5typů schodišť: 

• Rampové    (7° - 20°) 

• Mírné         (20° - 25°) 

• Běžné        (25° - 35°) 

• Strmé        (35° - 45°)  

• Žebříkové  (45° - 58°) 

Při větším sklonu ramene se používají žebříky skloněné (58°- 80°) nebo žebříky svislé, 

stupadla (80° - 90°). Každé podlaží a užitný půdní prostor musí být přístupný alespoň jedním 

(hlavním) schodištěm, které slouží jako základní vertikální pěší spojení v objektu. K občasnému 

použití pouze malým počtem osob se navrhují pomocná schodiště. 

Podle půdorysného tvaru ramen rozlišujeme schodiště přímá, zakřivená a smíšená, 

z hlediska umístění rozlišujeme schodiště vnitřní a vnější. 

Schodišťové rameno tvoří minimálně 3 a maximálně 16 výšek schodišťových stupňů 

(hlavního schodiště), u pomocných schodišť a uvnitř bytů pak nejvíce 18 výšek, poté musí být 

schodišťové rameno přerušeno podestou. Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí 

mít stejnou výšku, v přímých ramenech i stejnou šířku. Vzájemný vztah výšky a šířky stupně je 

dán vzorečkem 2h + b = 630 mm (h=výška, b=šířka, kdy 630=ideální krok). Optimální výška 

schodišťového stupně se pohybuje v rozmezí 150 až 180 mm. Způsob podepření stupňů v rameni 

je odvoditelný z názvu schodiště, např. páteřní, bočnicové, čepové, vřetenové apod… Minimální 

průchodná šířka schodišťového ramene je v rodinných domech 900 mm, v bytových domech 

1100 mm a v případě žebříkových schodišť 550 mm (míra potřebná pro průchod dospělého 

člověka). Podchodná výška pomocných schodišť v rodinných domech, nebo v bytech může být 

snížena na 2100 mm. 

Schodišťová ramena spojují nebo ukončují vodorovné plošiny - podesty, které jsou 

určené pro přechod a odpočinek osob pohybujících se po schodišti. Jejich průchodná šířka je 
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minimálně shodná s šířkou schodišťového ramene. Podestě v úrovni každého patra se říká 

podlažní podesta. [1] 

Na obrázku 1 jsou znázorněny jednotlivé části schodů: horní plocha se nazývá stupnice, 

přední plocha podstupnice, obě boční plochy jsou čela stupně. 

 

Obr. 2 – Jednotlivé části schodů dle [2] 

Plocha stupnice mívá směrem k přední hraně mírný spád (nejvýše 1,5 %), aby se na ni 

snadněji stoupalo a při mytí voda stékala dolů. Také když se přední hrana zaoblí nebo mírně 

zkosí, bývá našlápnutí na stupeň příjemnější. Povrch stupnice by měl být drsný, na hladkém 

můžete uklouznout. 

Podstupnice bývá svislá, podkosená nebo profilovaná. Podkosení nebo profilování 

vytváří stín, který při slabším osvětlení pomáhá rozlišovat jednotlivé stupně. V současné době 

jsou u architektů oblíbenější tvarově jednoduché schody se svislou podstupnicí, pak by ale jejich 

podmínkou mělo být velmi dobré osvětlení na schodišti. 

U mnoha typů schodiště podstupnice chybí – schody žebříkové, deskové a jiné. Vlastní 

tloušťka stupnice pak zastane stejný úkol jako profilovaná podstupnice plných stupňů. U 

prudkých schodů je vynechání podstupnice určitou výhodou při výstupu nahoru, stupnice se 

mohou částečně překrývat a poskytují větší šířku pro oporu chodidla. Při sestupu to ale neplatí, a 

přitom scházení dolů je obtížnější než výstup. [2] 
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3 Kolo a schody 

Kolo je jedním ze základních vynálezů v historii lidské civilizace. První doklady o 

používání kola v dopravě pocházejí již z doby cca 4000 let před naším letopočtem ze starého 

Sumeru [12]. Kolo funguje jako transformátor posuvného pohybu na pohyb rotační. Smykové 

tření, které vzniká při sunutí předmětu po podložce, je při použití kola převedeno na valivý 

odpor. Právě toto převedení je největší výhodou kola, jelikož mnohonásobně snižuje sílu nutnou 

pro uvedení daného předmětu do pohybu. 

Schody jsou pro kolové podvozky velkou překážkou, jelikož síla nutná pro překonání 

schodu velmi rychle roste v závislosti na výšce schodu. Tato závislost je zobrazena v grafu 1. 

 

Vztah pro výpočet síly F nutné pro zdolání schodu: 

= ∙ − ℎ
 

F – Síla nutná pro zdolání schodu 

G – Síla zatěžující kolo 

r – Poloměr kola 

h – Výška schodu 

 

Obr. 3 – Zobrazení vstupních parametrů pro výpočet síly F 
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Graf 1 – Velikost síly F v závislosti na výšce schodu h 

 

Z grafu také vyplývá, že kolo není schopno překonat schod o výšce větší, než je jeho 

poloměr. V případě, že má kolový podvozek takovou překážku překonat, nezbývá než zvětšit 

poloměr kola, nebo podvozek vybavit dalším pomocným mechanismem. 
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4 Mechanismy zdolávání schodů 

4.1 Weinsteinova kola 

Weinsteinova kola jsou speciální pohonné ústrojí, které je díky svému specifickému 

uspořádání kol vhodné pro překonávání jak schodů, tak i dalších různorodých překážek. Proto je 

tento typ lokomoce hojně využívaná v konstrukcích schodolezů, nebo přepravních vozíků 

určených pro manipulaci s těžkými předměty po schodištích. 

Příkladem robotu s weinsteinovými koly je „Benthos Land Vehicle“ (Obr. 4). Jeho 

lokomoční ústrojí má 12 kol a lze ho zatížit 68 kg. Rám je vyroben z nerezavějící oceli. Tvary 

rámu a kol jsou voleny tak, aby se dala snadno provést jejich dekontaminace. Výška robotu je 

330 mm, délka 915 mm, šířka 480 mm, váží 75 kg a je poháněný stejnosměrnými 24V 

servomotory. Každou stranu robotu lze samostatně ovládat z důvodu zvýšení manévrovacích 

schopností. Robot je vybaven dvěma páry ultrazvukových senzorů určených k vyhledávání 

překážek vepředu a vzadu. Ty dávají signál operátorovi při přiblížení k překážce na vzdálenost  

450 mm. Robot je určen k nasazení v jaderném průmyslu [3]. 

 

 

Obr. 4 - Benthos Land Vehicle dle [3] 
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Princip weinsteinových kol spočívá v užití třikrát většího počtu kol, než u klasického 

kolového podvozku. Kola jsou uchyceny vždy po třech na společném rámu tak, že jejich osy 

tvoří vrcholy rovnostranného trojúhelníku. Přivedením krouticího momentu na tento rám začne 

weinsteinovo kolo rotovat kolem těžiště trojúhelníku. Při zdolávání schodů tak každé z trojice 

kol dosedá na vyšší schod (Obr. 5). Všechny kola na podvozku jsou přitom poháněna 

samostatně, čehož se využívá pro pohyb v prostředí, kde není nutné zdolávat žádné překážky. 

 

 

Obr. 5 – Princip weinsteinova kola 
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4.2 Zvedací zařízení 

Další možností jak překonat schody je opatřit kolový podvozek zvedacím zařízením, 

které jej zvedne a přemístí na následující schod. Můžeme přitom využít řetězu, nebo kloubového 

mechanismu. Oba způsoby jsou často používány v konstrukcích schodolezů a přepravních rudel. 

 

4.2.1 Zvedací zařízení s využitím řetězu 

Konstrukce využívající tohoto mechanismu obsahují poháněný řetěz nesoucí podpůrné 

kolo. Při spuštění zdvihacího mechanismu obíhá podpůrné kolo kolem řetězu. V momentě, kdy 

se do jeho trajektorie dostane schod, kolo se o něj opře a schodolez je následným pohybem 

řetězu vynesen směrem nahoru na vyšší schod (Obr. 6). Při zdolávání schodů směrem dolů se 

řetěz otáčí v opačném směru. Podpůrné kolo se tedy zapře o schod, na kterém podvozek již stojí 

a plynule ho spustí na nižší schod. 

Výhoda toho to řešení je, že při použití dostatečně velkého řetězu je podvozek schopen 

překonat schody o značné výšce. 

 

Obr. 6 – Princip Zvedacího zařízení s využitím řetězu 
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4.2.2 Zvedací zařízení s využitím kloubového mechanismu 

Funkce tohoto zařízení je založena na podobném principu jako v případě řetězového 

zvedacího zařízení. I v tomto případě je využito podpůrných koleček, která se zapřou o vyšší 

schod a vytáhnou podvozek nahoru. K pohybu těchto koleček je však namísto řetězu využito 

kloubového mechanismu (Obr. 7a). Mechanismus se skládá z hnací kliky a teleskopické tyče, 

která má na svém konci připevněno podpůrné kolečko. Rotací kliky se teleskopická tyč cyklicky 

natahuje a stahuje a podpůrné kolo tak vykonává pohyb nutný pro zachycení o vyšší schod. Při 

zdolávání schodů směrem dolů hnací klika otáčí opačným směrem. 

 

 

Obr. 7a – Princip zvedacího zařízení s využitím kloubového mechanismu 
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Druhá možnost, jak využít tohoto kloubového mechanismu je znázorněna na obr. 7b. 

Orientace teleskopické tyče s podpůrným kolečkem je změněna tak, aby se podpůrná kola 

nezapírala o vyšší schod, ale aby se s nimi zdvihací mechanismus zapřel o schod, na kterém se 

podvozek právě nachází. Při lezení po schodech směrem dolů se hnací klika otáčí opět opačným 

směrem. 

 

 

Obr. 7b – Druhá možnost využití kloubového mechanismu 
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4.3 Pásový podvozek  

Pásové podvozky (Obr. 8) se mohou pohybovat po různě členitém terénu. S výhodou se 

tedy uplatňují tam, kde jiná lokomoční ústrojí mají problém z hlediska překonávání terénních 

překážek, svahů, nesení větších nosností apod. Díky těmto vlastnostem mají široké spektrum 

uplatnění a to převážně v nestrojírenských oblastech. 

Pásová lokomoční ústrojí jsou řízena smykem. Mají obvykle dva hlavní pásy, uvnitř 

kterých jsou hnací a podpěrná kola. Počet hnacích a podpěrných kol, jejich uspořádání, tvar a 

velikost závisí na velikosti lokomočního ústrojí, nosnosti a prostředí, ve kterém se bude 

pohybovat. K tomu, aby se omezily při jízdě robotu rázy a chvění, se používá odpružení kol a 

jejich pogumování. Netýká se to hnacích kol, které mají na vnějším obvodu ozubení zabírající do 

otvorů v pásu. 

Pásové podvozky mohou být navíc vybaveny dvěma bočními pomocnými pásy (Obr. 9). 

Na podvozky s tímto lokomočním ústrojím jsou kladeny požadavky na zlepšení manévrovacích 

schopností, a aby se uměly pohybovat po schodech. Koncepční řešení pásů bývají i taková, že se 

jejich geometrický tvar v průběhu pohybu lokomočního ústrojí může měnit. To dává 

lokomočnímu ústrojí lepší možnost najíždění na schody nebo vyjíždění ze schodů. [3] 

  

Obr. 8 – Robot s pásovým 

podvozkem dle [4] 

 

Obr. 9 – Pásový podvozek se dvěma pomocnými 

pásy dle [5] 
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4.4 Vícekolové podvozky 

 Příkladem atypické konstrukce schopné zdolávat schody je robot „Schirmp“ 

(Obr. 10a) vyvinutý švýcarským federálním technologickým institutem. Tento robot má 6 

samostatně poháněných kol uložených tak, aby byly ve stálém kontaktu s terénem. Jedná se o 

autonomní robot určený pro aplikace ve venkovním prostředí. Může se pohybovat také po 

schodech (způsob, jakým zdolává schodové překážky je zobrazen na obr. 10b) a jeho maximální 

rychlost je 1,8 km/hod. Celková hmotnost robotu je 5 kg. Je 622 mm dlouhý, 420 mm široký a 

222 mm vysoký. Boční stabilita robotu je 37 stupňů a k pohonu kol je použito 6 stejnosměrných 

12V motorů a dva servomotory. Robot je schopen přejíždět překážky vysoké až 220 mm. [3] 

 

 

Obr. 10a – Robot „Schirmp“ překonávající schodovou překážku dle [6] 

 

 

Obr. 10b – princip překonávání schodové překážky dle [6] 
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4.5 Kola s pružnými segmenty 

Další nekonvenční konstrukcí, určenou ke zdolávání schodů je kolo s pružnými 

segmenty (Obr. 11). Po obvodu kola jsou na pružinách uloženy segmenty, po kterých se robot 

pohybuje. Dosedací plocha těchto segmentů tvoří část obvodové kružnice vnějšího průměru kola. 

Při zatlačení jednoho segmentu, způsobené najetím ke schodu, se kolo zachytí následujícím 

segmentem (plně vysunutým) na překážce a je schopen ji zdolat. Robot se tak může pohybovat 

po schodech, přičemž poloměr kola může být menší, než je výška překážky (Obr. 12) [3]. 

 

Obr. 11 – Kolo pružnými segmenty dle [3] 

 

 

 

Obr. 12 – Překonání překážky dle [3] 
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5 Schodolezy 

Schodolezy jsou zařízení, určené k přepravě imobilních osob po schodišti a to ve směru 

nahoru i dolů. Jsou schopny překonat jak jednoduchou schodovou překážku (např. patník), tak i 

celá schodová ramena spojená podestami, na nichž je schodolez schopen se otočit. Některé 

schodolezy zvládají pohyb i po točivých schodištích. 

 

5.1 Požadavky na schodolezy 

Na všechna zařízení, která zdolávají schody, jsou kladeny tyto dva hlavní požadavky: 

• Schopnost lézt do schodů 

• zajištění rovnováhy. 

Samotné lezení do schodů může být zajištěno řadou různých zvedacích zařízení. 

Zpravidla jsou ale všechny poháněny stejnosměrnými elektropohony. Těm se elektrická energie 

dodává z akumulátorů, které si dané zařízení samo nese. Dílčí požadavky pro pohyb zařízení 

mohou být rychlost pohybu, maximální výška schodu, výdrž baterií, atd. 

Zajištění rovnováhy během celé doby, kdy zařízení leze po schodech, je velmi složitý 

proces. Například mozek člověka jdoucího po schodech, přijímá informace z rovnovážného 

ústrojí, zraku a receptorů z celého těla. Současně tyto informace zpracovává a vysílá milióny 

signálů ke svalům, aby upravil polohu těla a udržel tak rovnováhu. Schodolezy dodávané na trh 

se ovšem tomuto modelu ani nepřibližují. A to jak po senzorické, tak i po výpočetní stránce. 

Tento problém se řeší dvěma různými způsoby. První způsob je navrhnout schodolez tak, aby po 

celou dobu lezení po schodech s nimi měl minimálně tři kontaktní body. Tyto kontaktní body 

vymezují prostor, ve kterém se může pohybovat těžiště schodolezu, aniž by hrozilo jeho 

převrácení. Druhý způsob zajištění stability schodolezu je použití k jeho provozu asistující 

osoby, která se stará o balancování zařízení. 
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5.2 Typy schodolezů 

 

5.2.1 Obsluhované schodolezy 

Tyto schodolezy nemůže imobilní osoba používat sama. Potřebuje k tomu asistenta, 

který je o provozu a užívání daného typu zařízení poučen. Asistent zajišťuje vyvažování 

schodolezu, což v praxi znamená, že při lezení do schodů nahoru, nebo ze schodů dolů stojí vždy 

několik schodů nad přepravovanou osobou a rukama naklání schodolez k sobě, nebo od sebe tak, 

aby se schodolez nepřevrhl. Dále asistent zajišťuje přípravu schodolezu (Obsluhované 

schodolezy jsou často navrženy tak, aby se daly lehce rozložit na více dílů, čímž se zvýší jejich 

skladnost a lze je pak snáze převážet např. v kufru automobilu.) a u některých typů schodolezů 

také připevnění invalidního vozíku přepravované osoby ke konstrukci schodolezu. Úkoly 

doprovodné osoby tedy nejsou nijak fyzicky namáhavé a mohou je vykonávat i osoby se slabší 

postavou. 

Obsluhované schodolezy můžeme dle účelnosti rozdělit do 2 skupin. První skupinu 

tvoří schodolezy, které neobsahují žádné sedadlo pro přepravovanou osobu. Jsou zkonstruovány 

k tomu, aby se k nim přichytil invalidní vozík, na kterém se daná osoba běžně pohybuje 

(Obr. 13). Druhou skupinu pak tvoří schodolezy, které ve své konstrukci obsahují také sedadlo. 

Přepravovaná osoba v tomto případě nesedí na invalidním vozíku, ale přímo na schodolezu. Dále 

jsou tyto schodolezy vybaveny dvěma malými pomocnými kolečky, díky nimž může asistent 

danou osobu převážet i po rovině (Obr. 14). 
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Obr. 13 – Obsluhovaný schodolez 

bez sedadla dle [7] 

Obr. 14 – Obsluhovaný schodolez 

se sedadlem dle [7] 

 

Jako lokomoční ústrojí mohou být použity různé mechanismy. Na obrázcích jsou 

uvedeny příklady obsluhovaných schodolezů užívajících pásového podvozku (Obr. 15) a 

kloubového mechanismu (Obr. 16). 

   

Obr. 15 – Obsluhovaný schodolez 

s pásovým podvozkem dle [8] 

Obr. 16 – Obsluhovaný schodolez 

S kloubovým mechanismem dle [9] 
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5.2.2 Neobsluhované schodolezy 

Tyto schodolezy jsou navrženy tak, aby je imobilní osoba byla schopna užívat sama a 

nepotřebovala tak žádnou asistující osobu. Neobsluhované schodolezy nesou i sedadlo a jsou 

tedy schopny zastávat i funkci běžného poháněného invalidního vozíku. V porovnání 

s obsluhovanými schodolezy jde o zařízení, které imobilní osobě dává větší samostatnost. Oproti 

tomu jde o daleko větší a těžší konstrukci, kterou není tak snadné převézt automobilem apod. 

Jako lokomoční ústrojí se na vyráběných neobsluhovaných schodolezech používají 

téměř vždy podvozky s pásy (Obr. 17). Výjimku tvoří např. schodolez iBOT 4000 (Obr. 18). Jde 

o schodolez, který pro svůj pohyb používá dva páry kol. Tyto kola mohou být ve dvou polohách 

– vodorovně vedle sebe, nebo svisle nad sebou. Ve svislé poloze je celý schodolez v kontaktu 

s podložkou pouze ve dvou bodech a je tedy nutné aby schodolez využíval balančního systému, 

který celé zařízení vyvažuje a zabraňuje tak jeho pádu. Při zdolávání schodů fungují dva páry kol 

podobně jako weinsteinova kola. Rám, na kterém jsou obě kola uchycena, začne rotovat kolem 

jeho středu tak, že kola střídavě dosedají vždy na vyšší schod. 

  

Obr. 17 – Neobsluhovaný schodolez 

s pásovým podvozkem dle [8] 

Obr. 18 – Schodolez 

iBOT 4000 dle [10] 
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Dalším atypickým řešením schodolezu je zařízení vyvinuto v Japonsku. Jde o schodolez 

využívající kráčejícího podvozku se dvěma nohama (Obr. 19). Každá noha je k sedadlu 

připevněna pěti lineárními pohony, díky jejichž natahování a stahování se chodidlo podvozku 

dostane nad úroveň vyššího schodu. Tato varianta je však velmi nákladná, náročná na řízení a 

v současné době se jedná pouze o prototyp. 

 

 

Obr. 19 – Schodolez s kráčejícím podvozkem dle [11] 
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6 Varianty řešení 

6.1 Varianta A 

Tato varianta využívá ke svému provozu 3 pohony. Dva z nich pohání schodolez při 

jízdě po rovině, třetí pohon je využit k pohybu do schodů. 

Pohony pro pohyb po rovině jsou na schodolezu využity tak, že jeden pohon pohání 

levé kolo a druhý pohon pohání pravé kolo. Pohyby kol tedy na sobě nejsou nijak závislé a 

podvozek je řízen diferenčně, což zlepšuje jeho manévrovací schopnosti schodolezu 

i v situacích, když by se otáčel na úzkých chodbách. 

Třetí pohon pohání zdvihací mechanismus využívající řetězu. Tento mechanismus byl 

popsán výše v kapitole 4.2.1.  

 

  

Obr. 20 – Axonometrický pohled na 

zvedací zařízení  

Obr. 21 – Bokorys zvedacího zařízení 
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Obr. 22 – Model varianty A 

 

Obr. 23 – Rozměry varianty A 
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6.2 Varianta B 

Varianta B používá ke svému pohybu také 3 pohony. Jeden pohon pro zdvih schodolezu 

a dva pro pohyb po rovině. Užití pohonů podvozku schodolezu se koncepčně neliší od řešení 

použitého ve variantě A. Podvozek je tedy řízen diferenčně. Varianta B se liší v užití odlišného 

mechanismu určeném pro zdvih schodolezu. 

Zdvihací mechanismus (Obr. 24) využívá rotující hnané kliky pro rozpohybování 

teleskopické tyče. Tato tyč je určena k tomu, aby se svým koncem zapírala o podložku a 

vyzvedla schodolez do výšky schodu. Trajektorie koncového bodu (obr. 25) je přitom taková, 

aby se schodolez při zvedání posouval i v horizontálním směru a jeho kola tak dosedla na plochu 

vyššího schodu (Tento princip byl popsán dříve v kapitole 4.2.2). 

   

Obr. 24 – Axonometrický pohled na 

zvedací zařízení  

Obr. 25 – Bokorys zvedacího zařízení 

s naznačením trajektorie koncového podu 

mechanismu 
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Obr. 26 – Model varianty A 

 

Obr. 27 – Rozměry varianty A  
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6.3 Varianta C 

Varianta C se odlišuje použitím páru weinsteinových kol (Obr. 28), díky kterým 

schodolez zdolává schody. Rotaci jednotlivých kol zajišťují dva samostatné pohony – jeden je 

umístěn na levé straně a pohání tak všechna levá kola, druhý pohon na pravé straně pohání 

všechna pravá kola. Tyto dva pohony jsou určeny pro pohyb zařízení po rovině. Třetí pohon 

umístěn v centrální části schodolezu pohání hřídel, na které jsou uložena obě weinsteinova kola. 

Tento pohon je tedy určen pro pohyb po schodech. 

 

 

Obr. 28 – Model weinsteinova kola varianty C se svým uložením a pohony 
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Obr. 29 – Model varianty C 

 

Obr. 30 – Rozměry varianty C  
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7 Hodnotová analýza 

Hodnotová analýza je postup, který vede ke zvolení optimální varianty. V prvním kroku 

jsou zvoleny kritéria, která budou hodnoceny. Poté je analyzováno do jaké míry splňují navržené 

varianty dané kritéria, jsou určeny váhy významností jednotlivých kritérií a v závěru kapitoly je 

vypočteno celkové hodnocení všech navržených variant. 

 

Stupnice hodnocení: 

Tato stupnice převádí míru plnění daného kritéria do číselné hodnoty, kterou lze použít 

ve výpočtech nutných pro určení optimální varianty. 

Míra splňování kritéria Číselná hodnota 

Vysoká 5 

Dobrá 4 

Průměrná 3 

Nízká 2 

Nevyhovující 1 

Tab. 3 – Stupnice hodnocení kritérií 

 
Hodnocené kritéria: 

• K1 - Hmotnost schodolezu 

Hmotnost schodolezu je zvolena jako kritérium z toho důvodu, že při některých 

situacích, jako nakládání do kufru automobilu je třeba celý schodolez manuálně zvednout. 

Vyšší hmotnosti by tuto operaci značně ztížily. 

Hmotnost varianty A: 36,7 Kg 

Hmotnost varianty B: 40,2 Kg 

Hmotnost varianty C: 64,9 Kg 
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• K2 - Celkové rozměry 

Celkové rozměry jsou zvoleny jako kritérium proto, že se od nich odvíjí skladnost 

celého zařízení. Skladnost je přitom jeden z požadavků na konstrikci. 

Celkové rozměry varianty A (V x Š x D): 350 x 529 x 302 mm 

Celkové rozměry varianty B (V x Š x D): 448 x 534 x 350 mm 

Celkové rozměry varianty C (V x Š x D): 445 x 513 x 575 mm 

 

• K3 - Obtížnost manipulace se schodolezem 

Obtížnost manipulace se schodolezem je posuzována podle pohybů, které musí 

vykonat doprovodná osoba při zdolávání schodů. Doprovod cyklicky naklání schodolez od 

sebe a k sobě tak, aby těžiště celého systému bylo vždy nad místem, kde se schodolez 

aktuálně dotýká podložky, čímž udržuje rovnováhu. Krajní polohy těchto pohybů vymezují 

úhel zobrazen na obr. 31. S rostoucí velikostí tohoto úhlu roste množství pohybů, které 

musí doprovodná osoba vykonat a manipulace se schodolezem se stává obtížnější. 

 

Velikost úhlu beta: 

Varianta A: 8° 

Varianta B: 10°  

Varianta C: 4° 

 

Obr. 31 – úhel vymezující rozsah manipulace  
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• K4 - Pohodlí pro přepravovanou osobu 

Pohodlí pro přepravovanou osobu je posuzováno podle dráhy, kterou musí urazit 

referenční bod schodolezu, než je zdolána překážka, skládající se ze dvou schodů. Jeden o 

výšce h=175 mm a druhý o výšce h=75 mm. Čím je dráha delší, tím více pohybů musí 

schodolez vykonat, což je pro přepravovanou osobu nepohodlné. Trajektorie referenčních 

bodů jsou zobrazeny na obr. 32. (Jako referenční body jsou u variant A a B zvoleny středy 

kol, u varianty C je za referenční bod zvolen střed weinsteinového kola.) 

 

Obr. 32 – Trajektorie referenčních bodu při zdolávání schodů 

 

Délka trajektorie varianty A: 1088 mm 

Délka trajektorie varianty B: 1261 mm 

Délka trajektorie varianty C: 999 mm 
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Shrnutí a bodové zhodnocení kritérií pro jednotlivé varianty: 

Kritérium Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 
36,7 kg 40,2 kg 64,9 kg 

4 3 1 

K2 
350 x 529 x 302 mm 448 x 534 x 350 mm 

445 x 513 x 575 
mm 

4 3 2 

K3 
8° 10° 4° 

3 2 4 

K4 
1088 mm 1261 mm 999 mm 

3 2 4 

Tab. 4 – Hodnocení kritérií u jednotlivých variant 

 
Určení vah významností kritérií: 

Váhy významnosti jednotlivých kritérií jsou určeny pomocí metody porovnávání párů 

kritérií, které bylo provedeno třemi experty (tab. 5-7). Odvozené váhy významností jsou uvedeny 

v tabulce 7. 

 

Porovnávání párů kritérií expertem č. 1 (Bc. Jan Žáček) 

Porovnávané páry Kritérií 
Počet 

voleb 
Pořadí 

K1 K1 K1 0,5 4. 

K2 K3 K4  

 K2 K2 1 3. 

 K3 K4  

  K3 1,5 2. 

  K4 3 1. 

Tab. 5 – Porovnávání párů kritérií 1. Expertem 
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Porovnávání párů kritérií expertem č. 2 (Bc. Jan Šeděnka) 

Porovnávané páry Kritérií 
Počet 

voleb 
Pořadí 

K1 K1 K1 0,5 4. 

K2 K3 K4  

 K2 K2 1 3. 

 K3 K4  

  K3 2 2. 

  K4 2,5 1. 

Tab. 6 – Porovnávání párů kritérií 2. expertem 

 

Porovnávání párů kritérií expertem č. 3 (Bc. Jiří Kotrla) 

Porovnávané páry Kritérií 
Počet 

voleb 
Pořadí 

K1 K1 K1 2,5 1-2. 

K2 K3 K4  

 K2 K2 1 3-4. 

 K3 K4  

  K3 0,5 3-4. 

  K4 2 1-2. 

Tab. 7 – Porovnávání párů kritérií 3. Expertem 

 

Kritérium Celkový počet voleb Váha významnosti 

K1 3,5 1,11 

K2 3 1 

K3 4 1,22 

K4 7,5 2 

Tab. 8 – Váhy významností kritérií 

 



41 

 

 

Obr. 33 – Odvození vah významnosti 

 

Zhodnocení variant: 

VARIANTA A 

Kritérium Počet bodů Váha významnosti Vážený index kritéria 

K1 4 1,11 4,44 

K2 4 1 4 

K3 3 1,22 3,66 

K4 3 2 6 

Celkový součet indexů: 18,1 

Tab. 9 – Zhodnocení varianty A 

 

VARIANTA B 

Kritérium Počet bodů Váha významnosti Vážený index kritéria 

K1 3 1,11 3,33 

K2 3 1 3 

K3 2 1,22 2,44 

K4 2 2 4 

Celkový součet indexů: 12,77 

Tab. 10 – Zhodnocení varianty B  
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VARIANTA C 

Kritérium Počet bodů Váha významnosti Vážený index kritéria 

K1 1 1,11 1,11 

K2 2 1 2 

K3 4 1,22 4,88 

K4 4 2 8 

Celkový součet indexů: 15,99 

Tab. 11 – Zhodnocení varianty C 

 

 

Konečné hodnocení variant: 

Varianta Součet vážených indexů Pořadí 

Varianta A 18,1 1. 

Varianta B 12,77 3. 

Varianta C 15,99 2. 

Tab. 12 – konečné hodnocení variant 
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8 Konstrukční řešení optimální varianty 

8.1 Hnací kola schodolezu a jejich pohon 

Zadní kola schodolezu tvoří spolu se svými pohony pohybový subsystém schodolezu, 

jehož funkce je pohánět schodolez při pohybu po rovině. Kola schodolezu jsou poháněna jednak 

proto, aby asistenční osoba nemusela schodolez manuálně tlačit, tak také proto, aby se osoba 

užívající schodolez mohla dopravovat sama v prostorách, kde nenarazí na schodové překážky. 

Pro dosažení dobrých manévrovacích schopností schodolezu je podvozek řízen 

diferenčně. Levé i pravé zadní kolo je tedy vybaveno vlastním pohonem. 

 

Volba kol schodolezu 

Pro pohyb schodolezu byla zvolena kola BEAD-LOK® (obr. 34) o průměru 216 mm 

a šířce 50 mm dodávaná firmou SKYWAY [15]. Jde o kola nefoukaná, vyrobena z polyuretanu, 

která se oproti foukaným kolům vyznačují méně náročným servisem, jelikož nemůže dojít ke 

ztrátě tlaku v duši. Náboj kola je uzpůsoben k připevnění na hřídel pomocí pera (obr. 35). 

 

  

Obr. 34 – kolo BEAD-LOK® dle [15]  Obr. 35 – Náboj kola dle [15] 
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Výpočet parametrů potřebných pro návrh pohonu:  

Uvedené výpočty vedou k určení krouticího momentu a otáček pohonu, podle kterých je 

následně vybrán optimální pohon.  

 

Požadavky na pohon hnacích kol: 

• Zajistit maximální rychlost schodolezu, která byla stanovena na 4 km/h 

• Nepřekročit stanovený čas, nutný pro zrychlení schodolezu z klidového stavu na 

maximální rychlost. Tento čas bys stanoven na 2 sekundy. 

• Dodržet požadavky na rychlost a zrychlení i v případě, že se schodolez pohybuje po 

rameni šikmé rampy užívané u bezbariérově užívaných staveb. Největší dovolený 

podélný sklon této rampy smí být (dle ČSN 73 4130) 1:16, což odpovídá úlu 3,56°. 

• Dodržet požadavky na rychlost a zrychlení i v případě, že je přepravována osoba o 

hmotnosti 120 kg, což je maximální nosnost schodolezu. 

Výpočet otáček (1) 

= 4	[ /ℎ] 
= 0,108	[ ] 

 

= 60 ∙
3,6 ∙ 2  

= 60 ∙ 4
3,6 ∙ 2 ∙ 0,108 

= 98,24	  

= 98,24	  

 

 

Výpočet zrychlení (2) 

= 4	[ /ℎ] 
= 2	[ ] 

 

= v
t  

=
4

3,6
2  

= 0,56	ms  

= 0,56	ms  

  



45 

 

Výpočet krouticího momentu (3) 

= 166	[ ] 
∝= 3,58	[°] 

= 9,81	[ ] 
= 0,56	[ ] 
= 0,0045	[ ] 
= 0,108	[ ] 

= + +  

= ∝∙ ∙ + ∙ + ∙  

= sin 3,58° ∙ 166 ∙ 9,81+ 

+0,0045 166 ∙ 9,81
0,108 + 166 ∙ 0,56 

= 101,8 + 67,9 + 93 

= 262,7	  

= 262,7	  

 

= 262,7	[ ] 
= 0,108	[ ] 
ř = 0,95	[−] 
= 0,95	[−] 

ž = 0,98	[−] 

= ∙
ř ∙ ∙ ž

 

= 262,7 ∙ 0,108
0,95 ∙ 0,95 ∙ 0,98 

= 32,08	  

= 32,08	  

 

 

Volba motoru 

Na základě výše uvedených výpočtů byl zvolen stejnosměrný motor s označením BLY-

342-D (obr. 36) dodávaný firmou ANAHEIM AUTOMATION [16]. Základní parametry tohoto 

motoru jsou uvedeny v tabulce č. 13. Podrobnější informace o motoru, včetně jeho rozměrů, jsou 

uvedeny v příloze č. 1. 

 

Veličina Hodnota  

 

Označení BLY-342-D 

Hallova sonda Ano 

Jmenovitý krouticí moment 0,7 [Nm] 

Jmenovité otáčky 3000 [min-1] 

Jmenovitý výkon 220 [W] 

Napětí 24 [V] 

Hmotnost 1,86 [kg] 

Tab. 13 – Základní parametry motoru  Obr. 36 – Motor BLY-342-D dle [16] 
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Volba převodovky 

Na základě zvoleného motoru a určení potřebných otáček byla zvolena převodovka 

GBPH-0602-NS-30 dodávaná firmou ANAHEIM AUTOMATION [16]. Základní parametry 

této převodovky jsou uvedeny v tabulce č. 14. Podrobnější informace včetně rozměrů jsou 

uvedeny v příloze č. 2. 

 

Veličina Hodnota  

 

Označení GBPH-0602-NS-30 

Převodový poměr 30:1 

Počet stupňů 2 [-] 

Jmenovitý výstupní moment 50 [Nm] 

Max. vstupní otáčky 4000 [min-1] 

Hmotnost 1,5 [kg] 

Tab. 14 – Základní parametry převodovky    Obr. 37 – Převodovka dle [16] 

 

Volba brzdy 

Brzda je stejně jako motor a převodovka zvolena od firmy ANAHEIM AUTOMATION 

[16]. Základní parametry brzdy (obr. 38) jsou uvedeny v tabulce č. 15. 

 

Veličina Hodnota 

 

Označení BRK-18H 

Brzdný moment 1,68 [Nm] 

Proud 0,417 [A] 

Jmenovitý výkon 10 [W] 

Napětí 24 [V] 

Hmotnost 0,5 [kg] 

Tab. 15 – Základní parametry brzdy    Obr. 38 – Brzda BRK-18H dle [16] 
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Konstrukční řešení pohonu kol 

Krouticí moment je z výstupní hřídele pohonu převeden na hřídel nesoucí kolo 

podvozku pomocí kuželočelního soukolí. Ozubené kolo tohoto soukolí je stejně jako kolo 

podvozku na hřídel připevněno pomocí těsného pera. Model hnacího kola schodolezu 

je i s pohonem zobrazen na obrázku 39. 

 

Obr. 39 – Model kola schodolezu s pohonem 

 
Poznámka: 

• V příloze č. 3 jsou uvedeny kontrolní výpočty (Provedeny v programu Mitcalc) čtyř 

komponent užitých v tomto konstrukčním uzlu. Konkrétně se jedná o: 

 Ložisko použitého pro uložení hřídele 

 Soukolí přenášející krouticí moment na hřídel 

 Těsná pera použitá pro připevnění kola podvozku a ozubených kol na hřídel 

 Použitá hřídel 
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8.2 Zdvihací mechanismus schodolezu a jeho pohon 

 

Výpočet parametrů potřebných pro návrh pohonu:  

Uvedené výpočty vedou k určení krouticího momentu a otáček pohonu, podle kterých je 

následně vybrán optimální pohon.  

 

Požadavky na pohon zdvihu: 

• Zajistit rychlost zdvihu, která byla stanovena na 0,1 m/s. 

• Zdvihnout schodolez i v případě, že je přepravována osoba o hmotnosti 120 kg, což je 

maximální nosnost schodolezu. 

Výpočet otáček (4) 

= 0,1	[ / ] 
ř = 0,025	[ ] 

 

= 60 ∙
2 ř

 

= 60 ∙ 0,1
2 ∙ 0,025 

= 38,2	  

= 38,2	  

 

 

Výpočet krouticího momentu (5) 

= 166	[ ] 
ř = 0,025	[ ] 

ř = 0,95	[−] 
ř = 0,98	[−] 

ž = 0,98	[−] 

= ∙ ( + ) ∙ ř
ř ∙ ř ∙ ž

 

= 166 ∙ (0,5 + 9,81) ∙ 0,025
0,95 ∙ 0,98 ∙ 0,98  

= 48,8	  

= 48,8	  
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Volba motoru, převodovky a brzdy 

Na základě výše uvedených výpočtů byl zvolen pohon, který je stejně jako pohon 

hnacích kol od firmy ANAHEIM AUTOMATION [16]. Jelikož vyšly hodnoty požadovaného 

krouticího momentu a otáček pohonu zdvihu podobné jako u pohonu hnacích kol, byl vybrán 

téměř identický pohon, který se liší pouze v převodovém poměru užité převodovky. Ten v tomto 

případě nemá hodnotu 1:30, ale 1:70.  

Základní parametry zvoleného motoru, převodovky a brzdy jsou tedy uvedeny 

v kapitole 8.1. Podrobnější informace o motoru a převodovce, včetně jejich rozměrů, jsou 

uvedeny v příloze č. 1 (motor) a v příloze č. 2 (převodovka).  

 

Konstrukční řešení zdvihu 

Konstrukční řešení celého zvedacího zařízení je zobrazeno na obrázku č. 40. Lze na 

něm vidět tři řetězy typu 12B. Dva řetězy, nesoucí podpěrné válečky, obíhají mezi dvěma 

řetězovými koly uloženými nad sebou. Obě vyšší řetězová kola jsou uložena na společné hřídeli, 

na kterou je také, díky třetímu řetězu, přiveden krouticí moment a otáčky z výstupní hřídele 

pohonu. Obě nižší řetězová kola jsou uložena samostatně na vlastních hřídelích. 

Podpůrné válečky (obr. 41) jsou na obou řetězech připevněny dva. A to z důvodu 

zajištění plynulejšího a rychlejšího pohybu po schodech. Zatímco je jeden z válečků využíván 

k lezení, druhý váleček se přesouvá do výchozí polohy ke zdolání dalšího schodu. 

 
Poznámka:  

• V přílohách č. 4-6 jsou uvedeny kontroly na přetržení řetězů, kontroly měrného tlaku 
v kloubech řetězů a postup, kterým byl určen typ použitého řetězu. 

• V příloze č. 3 jsou uvedeny kontrolní výpočty (Provedeny v programu Mitcalc) tří 

komponent užitých v tomto konstrukčním uzlu. Konkrétně se jedná o: 

 Ložiska použitá pro uložení obou hřídelí 

 Těsná pera použitá pro připevnění řetězových kol na hřídele 

 Použité hřídele 
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Obr. 40 – Model zdvihacího mechanismu s pohonem 

 

Obr. 41 – Model rozloženého a složeného podpěrného válečku 
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8.3 Opěrné pásy 

Schodolez je během lezení se schody v kontaktu (obr. 42). Tento kontakt je třeba 

optimalizovat tak, aby nedocházelo k poškrábání, nebo jinému poškození schodu nebo 

schodolezu. Za tímto účelem je konstrukce na své levé i pravé straně vybavena opěrnými pásy. 

Sestava opěrného pásu (obr. 43) se skládá ze dvou nepoháněných bubnů, mezi kterými 

je natažen dopravníkový pás, vyrobený z PVC. Mezi bubny je pás veden po kluzné desce, která 

je zároveň využita i pro uložení obou bubnů. Osová vzdálenost bubnů se dá měnit posouváním 

níže uloženého bubnu, což umožňuje napínání pásu. 

Při lezení do schodů se tedy hrana schodu opře o pás a jejich vzájemná poloha se během 

lezení nemění. Naopak pás po kluzné desce klouže a jsou vůči sobě v pohybu. 

 

  

Obr. 42 – Místo kontaktu mezi 

schodem a schodolezem 

 

 

Obr. 43 – Model opěrného pásu 
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Uložení opěrných pásů 

Připevnění opěrných pásů na rám bylo navrženo tak, aby plnily i další funkci. A to, aby 

se s jejich pomocí detekovala přítomnost vyššího schodu. 

Opěrný pás je ke svému rámu připevněn (Obr. 44) pomocí hřídelí, na kterých jsou 

uloženy bubny. Výše uložená hřídel je uložena přímo na rám pásů. Tento spoj je navržen tak, 

aby se zbytek pásů mohl kolem tohoto spoje volně otáčet, a zároveň je v tomto spoji použita 

zkrutná pružina (Obr. 45), která tlačí spodní část pásu směrem ke schodům, čili směrem od 

podvozku. Mezi níže uloženou hřídelí a rámem pásů jsou použity spojovací táhla. Ty jsou na 

hřídeli s bubnem volně otočná a v rámu pásů jsou uloženy ve vodicích drážkách dlouhých 10 

mm. V místě, kde končí tato vodicí drážka je k rámu pásů připevněn taktilní senzor. 

Najetím schodolezu na hranu vyššího schodu je přemožena síla pružiny a spodní část 

pásu se tak zasune směrem do podvozku schodolezu. Při tomto pohybu taktilní senzor detekuje 

posunutí táhla do jeho krajní polohy a pošle tuto informaci do řídicího systému. Ten situaci 

vyhodnotí jako zjištění přítomnosti schodu. 

  

Obr. 44 – Uložení pásu 

 

Obr. 45 – Detail pružiny 

 

Poznámka: 

• Návrh použité zkrutné pružiny byl proveden v programu Mitcalc. Výsledky tohoto 

návrhu jsou uvedeny v příloze č. 3.   
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8.4 Sedadlo schodolezu 

Rám sedadla (Obr. 46) je tvořen trubkou obdélníkového průřezu. Na ni je připevněno 

opěradlo zad s bezpečnostními pásy, hliníková deska určena pro připevnění sedla a dva páry 

trubek kruhovitého průřezu. Jeden pár těchto trubek složí jako madla, za která schodolez 

přidržuje asistenční osoba, druhý pár trubek slouží k připevnění opěrek rukou. 

Rám byl navržen tak, aby se využilo co nejvíce nakupovaných komponent 

a minimalizoval se tak počet specifických dílů, které by bylo nutno vyrobit. Zvolené opěradlo 

zad je dodáváno firmou VARILITE [17], bezpečnostní pásy firmou THERAFIN [20], sedlo 

s označením MDTSATCG2018 je dodáváno firmou GREATER MEDICAL [18], opěrka hlavy 

je zvolena od firmy NECK SOLUTION [33] a opěrky rukou dodává firma QUICKIE 

WHEELCHAIRS [19] pod katalogovým číslem 561031. 

Dále jsou na sedadle zakomponovány ovládací prvky. Jde o joystick u opěrky pravé 

ruky a panel uložený mezi madly na zadní straně sedadla. Tyto prvky jsou popsány v kapitole 

8.5, která se věnuje senzorům, řízení a ovládání schodolezu. 

 

 

Obr. 46 – Rám sedadla   Obr. 47 – Sedadlo schodolezu 
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Skladnost sedadla 

V požadavcích na konstrukci celého schodolezu je uvedena také zvýšená skladnost 

zařízení. V situacích, kde se schodolez nepoužívá, by tedy měl zaujímat co nejmenší prostor a 

v případě nutnosti převézt schodolez by měl umožňovat snadné uložení do kufru osobního 

automobilu. Sedadlo se ve své pohotovostní poloze vyznačuje nízkou kompaktností a značně 

zvětšuje celkové rozměry schodolezu. Proto bylo právě sedadlo navrženo tak, aby se při 

nevyužívání schodolezu dala jednoduchými úkony zvýšit skladnost a kompaktnost celého 

systému. 

První vlastnost sedadla, která zvyšuje skladnost zařízení je jeho odnímatelnost od 

podvozku schodolezu. Ve spodní části sedadla se jeho rám dá jednoduše nasunout na rám 

podvozku (obr. 49). Tato poloha se zajišťuje utahovacím kolečkem. Odnímatelnost sedadla 

přináší i tu výhodu, že se celková hmotnost schodolezu rozloží na dvě složky – sedadlo o 

hmotnosti přibližně 10 kg a podvozek o hmotnosti přibližně 35 kg. Manipulace s těmato dvěma 

částmi je fyzicky méně náročná, než kdyby byl schodolez v jenom kuse. 

   

     Obr. 48 – Poloha spoje    Obr. 49 – Detail spoje 

 

Dále se opěrky rukou a sedlo dají sklopit směrem k opěradlu zad. Celkové rozměry 

samotného sedadla se touto operací značně zmenší (Obr. 50). Sklopená poloha se zajistí 

usazením trubky nesoucí opěrky rukou do plastových úchytů umístěných na spodní části sedadla. 
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Obr. 50 – Skládání sedadla 

 

8.5 Senzorický a řídicí subsystém schodolezu 

Ovládací prvky schodolezu 

Pohyb schdolezu je ovládán buď asistenční, nebo samotnou přepravovanou osobou. 

Každý z nich má k dispozici vlastní ovládací prvky. Přepravovaná osoba schodolez ovládá 

pomocí joysticku s označením HFX1200 (Obr. 51) od firmy CHPRODUCTS [21]. Jedná se o 

dvouosý joystick s jedním tlačítkem. Tlačítko joysticku je využito jako stop tlačítko, po jehož 

zmáčknutí se zastaví všechny pohony a sepnou brzdy všech pohonů. 

Ovládací panel (Obr. 52), kterým schodolez ovládá asistenční osoba má také 

zakomponován dvouosý minijoystick PARALLAX [22] pro ovládání pohybu po rovině, dále je 

na panelu led dioda signalizující poruchu, led dioda signalizující nízké napětí akumulátoru, stop 

tlačítko a jedno další třípolohové tlačítko, které složí pro přepínání mezi jízdními režimy 

schodolezu. Jednotlivé jízdní režimy jsou definovány níže:  
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     Obr. 51 – Joystick HFX1200   Obr. 52 – Ovládací panel 

 

• Režim 1 - Pohyb po schodech nahoru 

Tento režim umožňuje stoupání po schodech směrem nahoru. Během jeho spuštění se 

střídavě používají jak pohon pro zdvih, který zajistí překonání výškového rozdílu mezi 

jednotlivými schody, tak pohony podvozku, které schodolez pohání na stupnicích. Maximální 

rychlost podvozku je v tomto režimu z bezpečnostních důvodů omezena na 0,1 m/s. 

Tento režim asistenční osoba sepne ve chvíli, kdy je ve výchozí poloze pro lezení po 

schodech. Výchozí poloha je taková, kdy je schodolez v blízkosti schodů, nasměrován zdvihacím 

mechanismem směrem ke schodům.  

Při sepnutí tohoto režimu se podvozek schodolezu rozjede směrem dozadu ke schodům. 

Ve chvíli, kdy je detekován schod se pohony podvozku zastaví a zabrzdí a rozjede se pohon 

zdvihacího mechanismu. Ten je v pohybu tak dlouho, dokud řídicí systém nedostane informaci o 

tom, že se opěrný váleček vrátil do výchozí polohy, do které se váleček vrátí po zdolání schodu. 

V ten moment se pohon zdvihu zastaví a opět se rozjedou kola podvozku. Tento postup se pro 

zdolání každého schodu cyklicky opakuje, jak zobrazuje blokové schéma na obr. 53.  

V příloze č. 9 je uvedena časová studie, jejímž účelem je zjistit čas, nutný pro 

proběhnutí jednoho cyklu, čili zdolání schodu. Výpočty ukazují, že tento čas je 2,95 sekund a 

rychlost lezení schodolezu je tak 20,33 schodů za minutu. 
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Obr. 53 – Blokové schéma lezení po schodech 

 

• Režim 2 - Pohyb po rovině 

Tento režim je určen pouze pro pohyb po rovině. Zdvihací mechanismus a senzory pro 

detekci vyššího i nižšího schodu nejsou v tomto režimu používány. 

Režim 2 je jediný, který neomezuje maximální rychlost pohybu a schodolez se tedy 

může pohybovat rychlostí až 4 km/h. Zároveň je tento režim jediný, který by mohla využívat 

samotná přepravovaná osoba, aniž by jí někdo asistoval. 

 

• Režim 3 - Pohyb po schodech dolů 

Tento režim pracuje obdobně jako režim 1. Liší pouze v tom, že je určen pro opačný 

směr lezení. Pohony podvozku i zdvihu se tedy otáčí naopak a senzorický subsystém nedetekuje 

vyšší schod, ale nižší schod. 
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Detekce výchozí polohy opěrného válečku 

Detekování této polohy je nutné, jelikož řídicí systém tímto získá informaci o tom, že 

byl zdolán schod. Pro detekování výchozí polohy opěrného válečku byl vybrán fotoelektrický 

senzor EX-29B (obr. 55) od firmy LINHATRONIK [23]. Jde o optickou bránu, jejíž hlavní 

parametry jsou uvedeny v tabulce 16, podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 8.  

 

Veličina Hodnota 

Označení EX-29B 

Dosah 30-200 [mm] 

Krytí IP67 [-] 

Rozměry 10,5 x 19 x 8,2 [mm] 

Provozní teploty -25 až +55 [°C] 

Proudová spotřeba 20 [mA] 

Napájecí napětí 12-24 [V] 

Hmotnost 20 [g] 

Tab. 16 – Základní parametry senzoru 

 

  

Obr. 54 – Umístění optické brány                Obr. 55 – Použitý senzor EX-29B 
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Detekce nižšího schodu 

Nižší schod je nutno detekovat při lezení ze schodů směrem dolů. Řídicí systém tak 

dostane informaci o tom, kdy se má zastavit podvozek a spustit zdvihací zařízení. 

Pro detekování nižšího schodu je na levé i pravé straně schodolezu použit infračervený 

senzory SHARP (obr. 57) dodávaný firmou TME Czech Republic s.r.o. [25]. Jeho základní 

parametry jsou uvedeny v tabulce č. 17. 

Senzor je na schodolezu umístěn před kola podvozku, jak je zobrazeno na obr. 56. 

Řídicí systém tak dostává nepřetržitě informace o aktuální výšce nad podložkou. V případě, že je 

naměřena výška 70-190 mm, řídicí systém situaci vyhodnotí jako detekování schodu a vydá 

signály pro zastavení podvozku a spuštění zdvihu. V situaci, kdy je naměřena výška větší než 

190 mm schodolez pouze zastaví a vydá na ovládací panel signál o nepřiměřené výšce schodu. 

 

Veličina Hodnota 

Označení GPD120XJ00F [-] 

Výrobce SHARP [-] 

Dosah 40 - 300 [mm] 

Rozměry 42x 19 x 13,5 [mm] 

Provozní teploty -10 až +60 [°C] 

Napájecí napětí 0,3-7 [V] 

Tab. 17 – Základní parametry senzoru 

 

   

Obr. 56 – Umístění IR senzoru      Obr. 57 – Použitý senzor GPD120XJ00F 
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Detekce vyššího schodu 

Přítomnost vyššího schodu je nutné detekovat proto, aby řídicí systém rozpoznal, 

v jakou chvíli se má zastavit pohony podvozku a spustit pohon zdvihu. 

Detekování vyššího schodu je konstrukčně zahrnuta v sestavě opěrných pásů. Princip 

detekování schodu a umístění použitého senzoru jsou tedy popsány v kapitole 8.3. V tabulce 18 

jsou uvedeny základní parametry použitého taktilního senzoru PANASONIC ASQ10220 

(obr. 58) dodávaného firmou FARNELL [24]. 

Veličina Hodnota 

 

Označení ASQ10220 

Ovládací síla 1,7 [N] 

Krytí IP67 [-] 

Rozměry 13,3x 9,6 x 5,4 [mm] 

Provozní teploty -40 až +85 [°C] 

Napájecí napětí 5 [V] 

Tab. 18 – Základní parametry senzoru Obr. 58 – Použitý senzor ASQ10220 

 

Měření napětí akumulátoru 

Napětí akumulátoru je nutné měřit z toho důvodu, aby jeho klesnutí na předepsanou 

mez mohlo být signalizováno na ovládacím panelu. Asistenční osoba pak musí vzít na vědomí 

snížený dojezd schodolezu a nutnost nabití akumulátoru. Pro měření napětí byl vybrán senzor 

AttoPilot 52V/90A (obr. 59) od dodavatele OSTROVNI-ELEKTRARNY.CZ [26]. Základní 

parametry senzoru jsou uvedeny v tabulce 19. 

Veličina Hodnota 

 

Označení AttoPilot 52V/90A [-] 

Maximální vstupní proud 90 [A] 

Maximální vstupní napětí 52 [V] 

Výstup Analogový 0-3,3 [V] 

Rozměry 4 x 15 x 19 [mm] 

Tab. 19 – Základní parametry senzoru Obr. 59 – Senzor AttoPilot 52V/90A 
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Řídicí jednotky pohonů 

Pro řízení všech tří pohonů byly vybrány jednotky EPOS 2 70/10 od firmy MAXON 

MOTOR [29]. Základní parametry řídicí jednotky (obr. 60) jsou uvedeny v tabulce 20. 

Veličina Hodnota  

 

 

 

Označení EPOS 2 70/10 

Maximální stálý proud 10 [A] 

Maximální krátkodobý proud 25 [A] 

Maximální výkon pohonu 700 [W] 

Napájecí napětí 11-70 [V] 

Rozměry 150 x 93 x 27 [mm] 

Komunikace s ŘS CAN/USB/RS232 

Vstup pro  hallovou sondou ano 

Výstup pro brzdu ano 

Tab. 20 – Základní parametry řídicí jednotky Obr. 60 – Řídicí jednotka 

EPOS 2 70/10 

 

 

Zapínání a vypínání schodolezu 

Uvedení schodolezu do provozu by bylo prováděno pomocí spínače s klíčem NS10 

(obr. 61) od firmy GES ELECRONICS [27]. Užití spínače je nutné, aby nedocházelo k vybíjení 

baterie v době, kdy schodolez není využíván. Varianta spínače s klíčem byla zvolena z toho 

důvodu, aby schodolez nemohla užívat nepovolaná osoba. 

 

 

Obr. 61 – Spínač s klíčem NS10 
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Zdroj napětí 

Jako zdroj napětí byl vybrán lithiový akumulátor od firmy VPOWER [28], jehož hlavní 

parametry jsou uvedeny v tabulce 21. 

 

Veličina Hodnota 

Napětí 24 [V] 

Kapacita 12 [Ah] 

Hmotnost 4 [Kg] 

Rozměry 215x 140 x 75 [mm] 

Maximální stálé vybíjení 12 [A] 

Maximální krátkodobé vybíjení 24 [A] 

Životnost 1000 [nabíjecích cyklů] 

Tab. 21 – Zvoleného akumulátoru. 

 

Výpočet dojezdu schodolezu 

V požadavkovém listu je uveden minimální dojezd schodolezu 30 pater. Ve výpočtu 

dojezdu je uvažováno standardní patro o 16 schodech s výškou 170 mm. Průměrná proudová 

spotřeba zahrnující pohony, senzory i řídicí systém je pro tento výpočet stanovena na 13 A. 

 

Výpočet dojezdu schodolezu (6) 

C = 12	[ ℎ] 
I = 13	[A] 
v = 20,33 [schodů/min] 

 

 

= 60 ∙ CI ∙ v
16  

= 60 ∙ 12
13 ∙ 20,33
16  

= 70,37	pater 

= 70,37	pater 
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Řídicí systém schodolezu 

Řídicí systém vykonává logické operace nutné k řízení schodolezu. Vstupují do něj 

signály z ovládacích prvků, senzorů i řídicích jednotek pohonů. Na základě přijatých informací 

pak řídicí systém generuje potřebné výstupní signály. 

Jelikož se řídicí systémy vyrábí na zakázku dle konkrétní aplikace, je nutné přesně 

specifikovat požadavky, které má daný řídicí systém splňovat. Za tímto účelem bylo sestaveno 

blokové schéma zapojení všech senzorů, ovládacích a řídicích prvků (tab. 22). 

 

Souhrn požadavků na ŘS: Blokové schéma zapojení ŘS: 

- 7 x Analogový vstup 

- 7 x Digitální vstup 

- 2 x Digitální výstup 

- Výstupní napětí 12V, 5V a 2V 

-Vstupní napětí 24V 

- Připojení pro nabíjení akumulátoru 

- Připojení spínače s klíčem 

 

 

Tab. 22 – Požadavky na ŘS a jeho blokové zapoení 
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8.6 Rám schodolezu 

Rám schodolezu (obr. 62) je tvořen dvěma svařenci z trubek obdélníkového průřezu, 

které jsou spojeny kloubem. Přední část rámu, která nese opěrky chodidel a přední kola, se dá 

díky tomuto kloubu sklopit směrem k podvozku schodolezu (Obr. 63), čímž se zvýší skladnost 

celého zařízení při nakládání do kufru automobilu, nebo v situacích, kdy se schodolez nepoužívá. 

Pohotovostní i složená poloha přední části rámu se zajišťuje snadno pomocí pojistného čepu 

(Obr. 64). 

Vybraná přední kola (Obr. 65), jsou dodávána firmou TENTE [30] pod katalogovým 

číslem 1470PAO075P30. Jde o volně otočné kolo s dynamickou nosností 60 kg a průměrem 70 

mm. 

 

Obr. 62 – Model rámu   Obr. 63 – Model složeného rámu  

   

Obr. 64 – Pojistný čep   Obr. 65 – Přední kolo schodolezu  

Poznámka: 

V příloze č. 3 jsou přiloženy výsledky provedené pevnostní analýzy rámu schodolezu. 
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Opěra schodolezu 

V dřívějších kapitolách bylo uvedeno, že je schodolez určen také k tomu, aby se s jeho 

pomocí mohla dopravovat i samotná imobilní osoba. A to v prostorách, kde není nutno 

překonávat schodové překážky. Schodolez však musí být navržen tak, aby jej asistenční osoba 

mohla směrem k sobě lehce naklopit a uvést ho tak do polohy pro lezení po schodech. To 

znamená, že těžiště schodolezu je od osy zadních kol vzdáleno blíže, než je tomu třeba u 

invalidních vozíků. 

V případě, že by se imobilní osoba přepravovala sama, by tato skutečnost byla 

nežádoucí, jelikož by hrozilo překlopení schodolezu i při najetí předních kol na nízkou překážku, 

jako je třeba práh dveří. Z tohoto důvodu je rám schodolezu vybaven vysunovací opěrou, která 

by byla ve své vysunuté poloze zabraňovala překlopení schodolezu. 

 

  

Obr. 66 – Opěra v zasunuté a vysunuté poloze  

 

Opěra je tvořena ocelovým rámem (Obr. 67), který má na jedné straně připevněny 3 

páry pojezdových rolen MCF-16 od firmy AHR [32] a na druhé straně jsou k rámu připevněny 

opěrná kolečka. Pojezdové rolny umožňují snadnou a plynulou manipulaci s opěrou při jejím 

zasouvání a vysouvání, opěrná kolečka slouží k opření o podložku v případě, že se přední kola 

zvednou do výšky 40 mm a hrozilo by tak překlopení schodolezu. Vysunutá i zasunutá poloha je 

zajištěna pružinovým pístkem GN417-C (Obr. 68) od firmy ELESA+GANTER [31]. 
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Obr. 67 – Opěra schodolezu         Obr. 68 – Pružinový pístek 

 

Rozmístění subsystémů na rám schodolezu 

Na obrázku 69 je znázorněno, jak jsou jednotlivé subsystémy, které byly popsány 

v minulých kapitolách, rozmístěny na rámu schodolezu. 

 

Obr. 69 – Znázornění rozmístění jednotlivých subsystému na rámu  

  



67 

 

9 Závěr 

V úvodu práce byl zpracován přehled všech dostupných typů schodolezů. Z této analýzy 

vyplynulo, že jsou dostupné 2 základní typy schodolezů. Jeden typ představují robustní 

schodolezy, s kterými je invalidní osoba zcela samostatná jak při jízdě po rovině, tak při 

zdolávání schodů. Druhou skupinu schodolezu tvoří zařízení o mnoho menší, lehčí a skladnější. 

Tomu ovšem odpovídá samostatnost invalidní osoby, která se s tímto schodolezem není schopna 

sama bez doprovodné osoby překonat schody, ani se dopravovat po rovině. Na základě tohoto 

zjištění byla snaha navrhnout schodolez, který by neodpovídal žádnému z těchto dvou 

konvenčních schémat. Naopak by měl skloubit jejich výhody, čímž by vznikl nový inovační typ 

schodolezu. 

S vedoucím práce bylo zadání a požadavky na schodolez upřesněno tak, aby výsledný 

schodolez byl dostatečně lehký a skladný nato, aby ho jedna osoba mohla sama naložit do kufru 

osobního automobilu. Zároveň mělo být zařízení navrženo tak, aby ho doprovodná osoba 

nemusela při pohybu po rovině manuálně tlačit a aby se s jeho pomocí mohla invalidní osoba při 

pohybu v prostorách, kde nejsou schodové překážky pohybovat samostatně. Při zdolávání 

schodů přitom se přitom počítalo s využitím asistenční osoby. 

Konstrukce navrženého schodolezu obsahuje 3 pohony, které jsou včetně převodovek a 

brzd vybrány od firmy Anaheim automation. Dva pohony slouží k pohánění podvozku. Ten je 

tedy řízen diferenčně, díky čemuž má schodolez dobré manévrovací schopnosti i v situacích, 

když by se otáčel na úzkých chodbách. Maximální rychlost podvozku, které schodolez dosáhne 

po dvou vteřinách zrychlování je 4 km/h. 

Třetí pohon žene zdvihací mechanismus. Ten se skládá ze dvou hnaných řetězů, na 

nichž jsou připevněny 2 páry opěrných válečků. Při spuštění zdvihacího mechanismu obíhají 

opěrné válečky kolem řetězů. V momentě, kdy se do jejich trajektorie dostane schod, váleček se 

o něj opře a schodolez je následným pohybem řetězů vynesen směrem nahoru na vyšší schod, 

nebo snesen směrem dolů na nižší schod. Rychlost zdvihu je 0,1 m/s, což při maximální výšce 

schodu 175 mm, uvedenou v požadavkovém listu, stačí na splnění požadavku na rychlost lezení 

po schodech 20 schodů za minutu. 
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V práci jsou také popsány veškeré ovládací prvky potřebné pro provoz schodolezu a 

veškeré senzory potřebné pro detekci vyššího schodu, nižšího schodu, detekci nízkého napětí 

akumulátoru a navrácení opěrných válečků do výchozí polohy. Všechny tyto prvky jsou 

zakresleny do blokového schéma zapojení řídicího systému. Z tohoto schématu plynou 

požadavky řídicí systém, který je třeba vyrobit na zakázku. 

Sedadlo schodolezu je navrženo tak, aby se přepravovaná osoba cítila pohodlně. Je tedy 

vybaveno opěrkami rukou, hlavy, zad a sedlem. Opěrka zad je navíc pro větší bezpečí 

přepravované osoby opatřena bezpečnostními pásy. Celé sedadlo je od zbytku odnímatelné, aby 

se docílilo vyšší skladnosti schodolezu a nižší hmotnosti dílů, s kterými se musí manipulovat při 

nakládání schodolezu do kufru automobilu (Rozměry a hmotnost obou dílů jsou s dalšími 

vybranými parametry navrženého schodolezu uvedeny v tabulce 23). Na sedadle jsou umístěny 

veškeré ovládací prvky schodolezu. Asistenční osoba má k dispozici ovládací panel, kterým 

ovládá schodolez při pohybu po schodech i rovině, přepravovaná osoba má k dispozici joystick, 

kterým může schodolez ovládat při jízdě po rovině. 

K dokončení práce zbývá navrhnout řídicí systém dle uvedených požadavků, navrhnout 

konektor kabelů, které spojují ovládací prvky na sedadle s řídicím systémem umístěném na 

podvozku schodolezu a popřípadě navrhnout další senzory, které by přepravované osobě 

zajišťovaly vyšší bezpečí. Mohlo by se jednat například o senzory detekující překážky v blízkosti 

schodolezu. 

Parametr Dosažená hodnota Požadovaná hodnota 

Rychlost lezení 20,33 [schodů/min] 20 [schodů/min] 

Maximální výška schodu 190 [mm] 175 [mm] 

Dojezd na 1 nabití 70,37 [pater] 30 [pater] 

Nosnost schodolezu 120 [kg] 120 [kg] 

Hmotnost schodolezu 46,6 [kg] 50 [kg] 

Hmotnost sedadla 10,6 [kg] - 

Hmotnost podvozku 36 [kg] - 

Rozměry složeného sedadla 1020 x 575 x 185 [mm] - 

Rozměry složeného podvozku 525 x 525 x 575 [mm] - 

Rychlost pohybu po rovině 4 [km/h] - 

Tab. 23 – Vybrané parametry výsledného schodolezu  
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Příloha č. 1: Specifikace motoru BLY342-D 

Veličina Hodnota Jednotky 

Výrobce Anaheim automation [-] 

Označení BLY342-D-24-3000 [-] 

Max. otáčky 3700 [min-1] 

Jmenovité otáčky 3000 [min-1] 

Jmenovitý výkon 220 [W] 

Jmenovitý moment 0,7 [Nm] 

Hmotnost 1,86 [kg] 

Napětí 24 [V] 

Proud nezatíženého motoru 1,5 [A] 

Max. radiální zatížení 220 [N] 

Max. axiální zatížení 60 [N] 

Životnost 20000 [h] 

Moment setrvačnosti rotoru 7,98.10-5 [kgm2] 

Hallova sonda Ano [-] 

Cena za kus 213 [$] 

Tab. P – Specifikace motoru 

 

 

Obr. P – Rozměry motoru 
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Příloha č. 2: Specifikace převodovky GBPH-0602-NS 

Veličina Hodnota Jednotky 

Výrobce Anaheim automation [-] 

Max. vstupní otáčky 4000 [min-1] 

Hmotnost 1,5 [kg] 

Jmenovitý výstupní moment 50 [Nm] 

Krytí IP65 [-] 

Hlučnost 68 [dB] 

Účinnost 0,95 [-] 

Max. radiální zatížení 1100 [N] 

Max. axiální zatížení 600 [N] 

Pracovní teplota -15 - 90 [°C] 

Max. vůle 0,417 [°] 

Převodový poměr převodovky 

GBPH-0602-NS-30 

(užitá pro pohon kol schodolezu) 

30:1 [-] 

Převodový poměr převodovky 

GBPH-0602-NS-70 

(užitá pro zdvih schodolezu) 

70:1 [-] 

Cena za kus 321 [$] 

Tab. P – Specifikace převodovky 

 

Obr. P – Rozměry převodovky 
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Příloha č. 3: Kontrolní výpočty provedené v programu mitcalc 

Kontrola ložiska SKF 3200A2Z užitého pro uložení hřídele nesoucí kolo podvozku: 
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Kontrola ložiska SKF 3200A2Z užitého k uložení hřídele zdvihacího mechanismu: 
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Kontrola ložiska SKF 6005-2Z užitého k uložení hřídele zdvihacího mechanismu: 
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Kontrola pera 5e7x5x18 (ČSN 02 2562) užitého pro připevnění kuželočelního ozubeného 
kola na hřídel s kolem podvozku: 
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Kontrola pera 6e7x6x18 (ČSN 02 2562) užitého pro připevnění kola podvozku na hřídel: 
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Kontrola pera 6e7x6x20 (ČSN 02 2562) užitého pro připevnění řetězových kol na hřídel 
zdvihacího mechanismu: 
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Kontrola kuželočelního soukolí užitého pro převod momentu na hřídel s kolem: 
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Rozměry kuželočelního soukolí užitého pro převod momentu na hřídel s kolem: 
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Kontrola hřídele nesoucí kolo podvozku: 
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Kontrola hřídele nesoucí níže uložené řetězové kolo zdvihacího mechanismu: 
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Kontrola hřídele nesoucí výše uložené řetězové kolo zdvihacího mechanismu: 
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Výsledky návrhu zkrutné pružiny použité v sestavě opěrných pásů: 
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Příloha č. 4: Volba typu řetězu 

Diagramový výkon respektující provozní podmínky  

= 220	[ ] 
= 0,73	[−] 
= 1	[−] 
= 0,6	[−] 

 

= ∙ ∙  

= 220
0,73 ∙ 1 ∙ 0,6 

= 502,3	  

= 502,3	  

 

 

 

Diagram určení vhodného typu řetězu 
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Příloha č. 5: Pevnostní kontrola řetězu s opěrnými válečky 

Kontrola proti přetržení řetězu  

ř = 19,05	[ ] 
č = 30	[−] 
= 8	[−] 
= 16	[−] 
= 0,81185	[−] 

 

A = ř
8 [2 ∙ č − − + 

+ (2 ∙ č − − ) − ∙ ( − ) ] 
 

A = 19,05
8 [2 ∙ 30 − 8 − 16 + 

+ (2 ∙ 30 − 8 − 16) − 0,81185 ∙ (16 − 8) ] 
 

A = 169,714	  

A = 169,714	  

 

= 220	[ ] 
= 0,1	[ / ] 
ř = 1,1	[ ] 
= 0,1697	[ ] 
= 9,81	[ ] 

 

= + +  

= + ř ∙ + ř ∙ ∙
8 ∙ 0,01 ∙  

= 220
0,1 + 1,1 ∙ 0,1 + 1,1 ∙ 0,1697 ∙ 9,81

8 ∙ 0,01 ∙ 0,1697  

= 2222,81	  

= 2222,81	  

 

= 29000	[ ] 
= 2222,81	[ ] 

 

≥ 7 ∙  

29000 ≥ 7 ∙ 2222,81 

29000 ≥ 15560 

Vyhovuje 

= 29000	[ ] 
= 2222,81	[ ] 
= 2,5	[−] 

≥ 5 ∙ ∙  

29000 ≥ 5 ∙ 2222,81 ∙ 2,5 

29000 ≥ 27785 

Vyhovuje 

 

 

Tahové síly působící na řetěz  
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Kontrola měrného tlaku v kloubu řetězu  

= 2222,81	  

= 5,72	[ ] 
= 15,38	[ ] 

 

 

= ∙  

= 2222,81
5,72 ∙ 15,38 

= 25,267	  

= 25,267	  

 

= 31,78	[ ] 
= 0,8	[−] 

 

= ∙  

= 31,78	 ∙ 0,8 

= 25,424	  

= 25,424	  

 

= 25,267	  

= 25,424	  

≤  

25,267	 ≤ 25,424 

Vyhovuje 

 

 

Měrný tlak v kloubu řetězu 
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Příloha č. 6: Pevnostní kontrola hnacího řetězu 

Kontrola proti přetržení řetězu  

ř = 19,05	[ ] 
č = 28	[−] 
= 8	[−] 
= 8	[−] 
= 0,8106	[−] 

 

A = ř
8 [2 ∙ č − − + 

+ (2 ∙ č − − ) − ∙ ( − ) ] 
 

A = 19,05
8 [2 ∙ 28 − 8 − 8 + 

+ (2 ∙ 28 − 8 − 8) − 0,8106 ∙ (8 − 8) ] 
 

A = 190,5	  

A = 190,5	  

 

= 220	[ ] 
= 0,1	[ / ] 
ř = 0,678	[ ] 
= 0,191	[ ] 
= 9,81	[ ] 

 

= + +  

= + ř ∙ + ř ∙ ∙
8 ∙ 0,01 ∙  

= 220
0,1 + 0,678 ∙ 0,1 + 1,1 ∙ 0,191 ∙ 9,81

8 ∙ 0,01 ∙ 0,191  

= 2225,77	  

= 2225,77	  

 

= 29000	[ ] 
= 2225,77		[ ] 

 

≥ 7 ∙  

29000 ≥ 7 ∙ 2225,77 

29000 ≥ 15580 

Vyhovuje 

= 29000	[ ] 
= 2225,77	[ ] 
= 2,5	[−] 

≥ 5 ∙ ∙  

29000 ≥ 5 ∙ 2225,77 ∙ 2,5 

29000 ≥ 27822 

Vyhovuje 

 

Kontrola měrného tlaku v kloubu řetězu  

= 2225,77	  

= 5,72	[ ] 
= 15,38	[ ] 

 

= ∙  

= 2225,77
5,72 ∙ 15,38 

= 25,3	  

= 25,3	  

 

= 31,78	[ ] 
= 0,8	[−] 

 

= ∙  

= 31,78	 ∙ 0,8 

= 25,424	  

= 25,424	  

 

= 25,267	  

= 25,424	  

≤  

25,3	 ≤ 25,424 

Vyhovuje 
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Příloha č. 7: Pevnostní analýza rámu schodolezu 

Pevnostní analýza rámu, tvořeného svařencem z ocelových trubek obdélníkového 

průřezu, je provedena pro nejméně příznivou polohu schodolezu, což odpovídá situaci, kdy je 

nakloněn a podložky se tedy dotýká jen svými zadními koly. 

V místě, kde je sedlo v kontaktu s rámem je zavedena síla F=1270 N, která simuluje 

zatížení od hmotnosti sedadla a osoby o hmotnosti 120 kg, což je maximální nosnost schodolezu 

(Síla je vedena pod úhlem odpovídající naklonění schodolezu.). V místech, kde jsou k rámu 

připevněny ložiskové domky, určené pro kola podvozku, jsou vytvořeny klouby, pomocí kterých 

je rám zavazben. V těchto kloubech je povolena rotace kolem jedné osy, díky čemuž se model 

rámu během simulace chová reálně. 

 

Zatížení a zavazbení modelu rámu schodolezu 
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Z výsledků analýzy vyplývá, že maximální napětí v rámu dosahuje 97 Mpa, což 

nepřekračuje maximální dovolené napětí ocele.  

   

Znázornění napětí rámu schodolezu 
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Příloha č. 8: Specifikace senzoru použitého pro detekci přítomnosti 
opěrného válečku: 
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Příloha č. 9: Časová studie a výpočet rychlosti lezení po schodech 

Schodolez musí při zdolávání schodů opakovat vždy 2 pohyby (viz obr.). Prvním 

pohybem se schodolez přemístí k hraně vyššího schodu. Druhým pohybem je schodolez 

vyzvednut na vyšší schod. Uvedené výpočty časů nutné pro vykonání těchto pohybů 

počítají se schodem vysokým 170 mm, jehož šířka podstupnice je 290 mm. 

 

Znázornění pohybů lezení 

 

Výpočet času potřebného pro zdolání jednoho schodu  

= 0,1	[ ] 
= 0,56	[ ] 
= 0,11	[ ] 

 

= 2 ∙ +
− 2 1

2
 

= 2 ∙ 0,1
0,56 +

0,11 − 2 1
2 ∙ 0,56 ∙ 0,1

0,56
0,1  

= 0,55	  

= 0,55	  

= 0,1	[ ] 
= 0,24	[ ] 

 

=  

= 0,24
0,1  

= 2,4	  

= 2,4	  

= 0,55	  

= 2,4	  

= +  

= 0,55 + 2,4 

= 2,95	  

= 2,95	  

 

Schodolez tedy zdolá jeden schod za 2,95 sekundy, což odpovídá rychlosti 20,33 

zdolaných schodů za jednu minutu. 


