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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Vybíhal, J. Víceúčelová sedačka pro práci s PC. Ostrava: Katedra částí a mechanismů 

strojů, Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. Bakalářská práce, 52 

s.,vedoucí: Hrudičková, M. 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat návrhem designového a konstrukčního 

řešení sedačky, kterou lze použít jako klasickou židli, ale i k alternativnímu sezení jako 

židli klekací. V úvodní rešerši nastiňuji problém sezení jako takový, zde jsou uvedeny 

způsoby sezení a nároky kladené na ideální židli. Následují vlastní návrhy řešení a 

dimenzování konstrukce se všemi potřebnými výpočty. K práci je přiložen výkres 

sestavení a výrobní výkres vybraného dílu.  

 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

Vybíhal, J. Multipurpose sear for work with PC. Ostrava: Department of Machine Parts 

and Mechanisms, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical univerzity of 

Ostrava, 2012. Bachelor work, 52 p., head: Hrudičková, M. 

 In my bachelor work I will discuss the draft design and structural design of seat 

that can be used as a conventional chair but also for alternative seating.  In the 

initial outline I am describing problem  of seating, some ways of alternative seating 

and demands for an ideal chair. Following their own proposals for dealing 

with construction and design with all the necessary calculations. The work 

is accompanied by drawings, manufacturing and assembly drawing of the selected part. 
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Seznam použitého značení 

F síla působící na jeden rám [N] 

FA síla působící na sedací plochu [N] 

FA1 síla působící na sedací plochu v radiálním směru [N] 

FA2 síla působící na sedací plochu v axiálním směru [N] 

FB síla působící na oporu kolen [N] 

FB1 síla působící na oporu kolen v radiálním směru [N] 

FB2 síla působící na oporu kolen v axiálním směru [N] 

k  součinitel bezpečnosti [-] 

α úhel mezi sedací plochou a svislou rovinou [°] 

β úhel mezi oporou pro kolena a svislou rovinou [°] 

 

  



 

9 

 

1 Úvod 

 V této bakalářské práci se budu zbývat návrhem víceúčelové sedačky/židle, 

kterou lze použít nejen pro práci s PC. Víceúčelovost spočívá v kombinaci klasické a 

klekací židle, která se používá pro alternativní sezení. Klíčovým problémem této práce 

je stanovit takové rozměry a tvar sedačky, které jsou z ergonomického hlediska správné, 

ale i tak, aby byla sedačka pohodlná a vzhledově atraktivní. 

2 Rešerše v oblasti způsobů sezení a alternativního sezení 

Technický rozvoj v posledních letech vedl k tomu, že vzniklo mnoho profesí, při 

nichž se v práci sedí a doba strávená sezením se i mimo zaměstnání neustále prodlužuje. 

Dlouhodobé sezení je však nezdravé, hlavně z hlediska zatížení pohybového aparátu, 

zejména páteře. Škodlivost dlouhodobého sezení již prokázalo mnoho studií. Přes 

všechny negativní dopady na člověka je sedavé zaměstnání považováno za lepší. 

Hlavním důvodem proč je práce vsedě upřednostňována je to, že je méně namáhavá. 

 Sedět se dá samozřejmě různě a střídání poloh je správné a v zásadě žádané. Při 

dlouhodobějším sezení bychom měli měnit polohu. Existují různé koncepce správného 

sezení, včetně jeho nácviku, ale všem je společné zachování vzpřímeného sedu 

s alespoň částečným zachováním prohnutí páteře v oblasti beder. [1]  

Na obr. 2.1 jsou uvedeny některé polohy pro sezení, z nichž každá je vhodná pro 

jinou činnost. Tzv. přední sezení převládá u většiny činností, ale především u činností 

náročnějších na pohybovou koordinaci. Nevýhodou je, že při dlouhodobém setrvání 

v této poloze dochází k velkému zatěžování zádového svalstva. Střední sezení umožňuje 

vzpřímenou polohu, zorný úhel je přibližně horizontální, což ale nutí k předklánění a 

tím výrazné zátěži beder. Zadní sezení je považováno za odpočinkovou polohu, tato 

poloha tedy může být využita jako pracovní jen v omezeném rozsahu. [1]   



 

 

2.1 Požadavky na správné sedadlo

Vhodná židle je základní

na sedlo ovlivňuje charakter 

jsou obsaženy v normách, které ale udávají spíše varia

antropometrické a somatické zvláštnosti totiž do p

Základními obecnými požadavky na prac

platí, že kvalitu sedadla ovliv

Nastavitelné parametry a ovlada

obr. 2.2 jsou znázorněny ně

a hloubku sedací plochy, výšku zádové op

 Kancelářské židle s

ale vedle těchto židlí nebo k

sezení pouze tvar polstrování a op

podílí se na snížení aktivity zádových sval

vzpřímené držení těla a zlepšuje stabilitu. Na druhou stranu odborníci Burandt a 

10 

Obr. 2.1 – způsoby sezení [1] 

Požadavky na správné sedadlo 

je základním požadavkem na pracoviště vsedě. Podrob

ňuje charakter činnosti. Doporučované ergonomické parametry sedadel 

normách, které ale udávají spíše variační rozpětí. Ně

antropometrické a somatické zvláštnosti totiž do přesné normy za

Základními obecnými požadavky na pracovní židle jsou stabilita a

že kvalitu sedadla ovlivňují nastavitelné parametry, tedy čím více

rametry a ovladače však musejí být snadno dostupné a spolehlivé. Na 

ěny některé nastavitelné parametry sedadla. Jedná se o nap

a hloubku sedací plochy, výšku zádové opěry a loketních opěrek. [3]  

Obr. 2.2 – Nastavitelné parametry žide [1] 

řské židle s těmito nastavitelnými parametry jsou výhodn

chto židlí nebo křesel existují tzv. fixní židle, u kterých ovliv

tvar polstrování a opěra zad. Opěradlo je významnou sou

podílí se na snížení aktivity zádových svalů. Pokud je opěra správně ř

ěla a zlepšuje stabilitu. Na druhou stranu odborníci Burandt a 

. Podrobné požadavky 

ované ergonomické parametry sedadel 

ětí. Některé individuální 

esné normy začlenit nelze. 

a bezpečnost. Dále 

ují nastavitelné parametry, tedy čím více, tím lépe. 

e však musejí být snadno dostupné a spolehlivé. Na 

la. Jedná se o např. výšku 

[3]   

jsou výhodnější pro sezení, 

u kterých ovlivňuje kvalitu 

dlo je významnou součástí sedadla a 

ra správně řešena, podporuje 

la a zlepšuje stabilitu. Na druhou stranu odborníci Burandt a 
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Grandjean uvádějí, že řada osob pracujících vsedě oporu zad nevyužívá, že její význam 

může být přeceňován, a to zejména u činností s předním typem sezení. Opěra zde má 

význam především v mikropauzách, které slouží k relaxaci. [1]   

2.2 Alternativní sezení 

Alternativní typy sezení byly vyvinuty především pro podpoření správného držení 

těla a zvýšení dynamičnosti sedu. Tento způsob sezení se však doporučuje pouze jako 

doplňkové sezení, nikoliv jako trvalý sed. Do této kategorie spadají balanční míče (obr. 

2.3) a tvz. klekačky (obr. 2.4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Obr. 2.3 – Balanční míč [10]                                    Obr. 2.4 - Klekačka[11]   

2.2.1 Klekačky 

Do 70. let minulého století se v konstrukci sedacího nábytku prosazoval 

požadavek na sedací plochu buď v horizontální rovině nebo s mírným sklonem dozadu. 

V roce 1974 navrhl dánský lékař Mandal židli se sklonem dopředu. Mandalova 

myšlenka odstartovala vývoj klekaček, které realizovali norští designéři ke konci 70. let. 

První klekačkou byla Balans Variable, zkonstruovaná Petrem Opsvikem. Konstrukční 

řešení klekaček vychází z fyziologických a klinických poznatků zaměřených na držení 

těla. Používání klekaček má následující výhody a nevýhody: 
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výhody:  

- navození fyziologického prohnutí páteře  

- zvětšení úhlu mezi stehenní kostí a osou páteře (tzv. sed v koňském sedle) 

- zachování vzpřímeného držení trupu 

- zlepšení držení v oblasti krční páteře 

- udržení segmentální stability páteře 

- aktivace zádového a břišního svalstva 

- příznivé ovlivnění dýchání 

- snížení překrvení a stlačení břišních orgánů 

nevýhody:  

- absence opěry k relaxaci zádových svalů 

- nepohodlí v oblasti dolních končetin a kolen 

- obtížnější usedání a vstávání 

- menší možnost střídání poloh 

Klekačky lze použít při řadě činností, avšak spíše u činností duševních a tam, 

kde jsou nároky na jemnou pohybovou koordinaci než u těch, kde je třeba vyvinout sílu. 

K zajištění funkčních výhod klekačky je nutno brát v potaz nejen ergonomické 

požadavky klekačky, ale i pracovní plochy. I v klekačce lze sedět ve zhrouceném sedu. 

To je dáno především tím, že pracovní plocha je příliš nízko, nebo sezením s příliš 

ostrým úhlem v kolenou. Obecně platí, že klekací židle jsou vhodné spíše jako doplněk 

ve smyslu alternativního sezení a považují se za vhodnou změnu pro krátkodobé sezení. 

Doba jejich používání je přibližně do 30 minut, což ovšem není pravidlem. [1]   

2.2.2  Balanční míče (tzv. Pezzi-ball) 

Hlavní využití balančních míčů je spíše v léčebné tělesné výchově, ale lze je využít i 

pro alternativní sed. Z důvodu labilní plochy míče umožňují dynamický sed, aktivují 
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svaly na přední i zadní straně trupu a mohou zlepšit držení těla. Správný sed na míči je 

podmíněn výběrem správné výšky míče, což je přibližně výška postavy mínus 100 cm. 

[1]  

 

2.3 Současné trendy v designu židlí a kancelářských křesel 

Snad každý člověk, který tráví většinu času v práci nebo i doma sezením, řešil 

problém s výběrem vhodné židle. Dnešní trh nabízí stále nové možnosti a varianty. 

Předložím teď výběr několika sedadel/židlí, které mě nějakým způsobem oslovily, ať už 

konstrukčním řešením nebo designem, které jsou do jisté míry základem mé práce a 

odkrývají možnosti řešení mého projektu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip Ton 

Barber Osgerby 

(2011) 

 

Stohovatelná židle Tip Ton, má 

jednoduchý tvar a díky svému 

zalomení ve spojení nohou se hodí 

například k jídelnímu stolu či do škol. 

Umožňuje sezení s opřením nebo při 

předklonění například vzpřímenější 

čtení. (obr. 2.5) [4]   Obr. 2.5 – Tip Ton [4]   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maarten Van Severen 

Tento model vychází z

80 let staré židle od Marta 

Stama. Židle na konzolové 

základně je stabilní a sedací 

část s opěrou zad je vyrobena 

z plastu. (obr. 2.6)

Legendární, věč

židle od dánského designéra je 

zřejmě nejslavně

Je vyrobena z

plastu a vyrábí se i v

velikosti. (obr. 2.7) 

14 

.05  

Maarten Van Severen  

(2004) 

 

Tento model vychází z téměř 

80 let staré židle od Marta 

Stama. Židle na konzolové 

ě je stabilní a sedací 

ěrou zad je vyrobena 

(obr. 2.6)  [5]   

Panton Chair 

Verner Panton 

(1960) 

 

Legendární, věčně moderní 

židle od dánského designéra je 

 nejslavnější židlí světa. 

Je vyrobena z jednoho kusu 

plastu a vyrábí se i v dětské 

velikosti. (obr. 2.7) [6]   

Obr. 2.6 - 

Obr. 2.7 – Panton Chair

 .05 [5]   

Panton Chair 
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Jídelní židle od firmy Valmo, 

konstrukce je opět konzolová 

a požitý kov v kombinaci 

s černými plasty vytváří 

dojem kvality. (obr. 2.9) 

Vzhledově velice atraktivní a 

elegantní židle  od firmy Valmo. 

Hodí se do konferenčních sálů a 

komerčních prostor. I doma 

v jídelně bude působit velice 

luxusně. Ke chromované konzoli 

ladí jakákoliv barva potahu 

sedáku a opěry zad. (obr. 2.8) 

Obr. 2.8 Elegantní židle Valmo [7] 

Obr. 2.9 Jídelní židle Valmo [8] 
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                           Obr. 2.11 – The Edge Chair [20] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Spinalis 

Toto kancelářské křeslo je u 

nás, ale i celosvětově velice 

populární. Jedná se o zdravotní 

křeslo, které je do jisté míry 

zařaditelné do odvětví 

alternativního sezení a to z toho 

důvodu, že pružina, na které je 

sedadlo, imituje sezení na 

balančním míči. (obr. 2.10) 

Obr. 2.10 – Křeslo Spinalis [9]   

The Edge Chair 

Petr Novague 

(2012) 

Celohliníková stohovatelná 

židle oceněná prestižní cenou 

Red DOT od českého designéra 

Petra Nováka. (obr. 2.11) [20] 
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Na těchto obrázcích uvádím několik 

typů klekacích židlí, které se liší 

konstrukcí a použitým materiálem. 

Tento malý výběr však reprezentuje 

90 % trhu, jelikož rozdíly v jejich 

konstrukci jsou velmi malé. (obr. 2.12 – 

2.14) 

Marshmallow 

Milan Marek (student 

UTB) 

2010 

Moderní klekací židle 

s atraktivním vzhledem, 

která je velice jednoduše 

řešená. Tento model je 

příjemným osvěžením 

současného trhu. (obr 2.15) 

Obr. 2.12 [12]   

Obr. 2.13 [12]   

Obr. 2.14 [18]   

Obr. 2.15 – Marshmallow [13]   
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Na závěr rešerše ještě uvádím návrh Petra Háka, studenta VŠUP v Praze, (obr. 2.16 

a 2.17), který vyhrál cenu za ergonomii pro rok 2009. Jedná se o nápadité řešení 

obyčejné kancelářské židle, kterou lze jednoduchými úpravami přeměnit na klekačku 

nebo na pult pro stojícího člověka, na který lze položit například notebook. Podle mého 

názoru má však tato židle jisté nedostatky, kterých jsem se snažil vyvarovat. Jedná se 

zejména o nevyhovující podporu pro kolena a celkovou nestabilitu konstrukce. 

  

Obr. 2.16 [14]   Obr. 2.17 [14]   
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2.4 Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je: 

1. na základě zpracované rešerše navrhnout koncept a následně konstrukci židle/klekací 

židle 

2. provést nezbytné pevnostní výpočty 

3. zpracovat výkresovou dokumentaci sestavy a  vybraného dílu 

4. vytvořit funkční model  
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3 Vlastní návrhy řešení 

Možností řešení zadaného úkolu je mnoho. Je však třeba brát v potaz různé faktory. 

Respektive stanovil jsem si kritéria, kterým by mělo moje řešení vyhovovat. Především 

je to ergonomičnost sezení, co nejjednodušší konstrukce a v neposlední řadě atraktivní 

design. Při řešení jsem si vědom toho, že nelze splnit všechny podmínky a proto je třeba 

hledat kompromis. Důležité však je dodržení podmínky ideálního sedu u klekačky, kdy 

stehna a trup svírají úhel nejméně 135°. Postupem času jsem dospěl k několika 

způsobům řešení, která víceméně splňují žádané parametry. [2]   

3.1 Varianta I. 

První ze způsobů řešení spočívá v tom, že opěra pro ruce se po úpravě stane 

podpěrou na kolena (obr. 3.1). 

 
Obr. 3.1 – Varianta I.  
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3.2 Varianta II. 

Zde je podpora pro kolena „schovaná“ pod sedákem (obr. 3.2).. Opěra pro 

kolena by se v případě potřeby prostě vysunula a sedák naklopil dopředu tak, aby byla 

navozena správná poloha pro klečení. 

 
Obr. 3.2 – Varianta II.  
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3.3 Varianta III. 

Z prvních obrázků je patrný způsob řešení. Spočívá pouze v otočení stoličky o 180°. 

Na druhé straně je klekátko. Zde by byly možné dvě varianty. První bez opěry zad, 

která by se dala vyrobit např. z jednoho kusu plastu. Druhá s oporou pro záda. Ta by se 

v případě změny židle v klekačku sklopila dozadu. Zde by ale někteří uživatelé mohli 

mít problém s hygienou, protože by v podstatě seděli na tom, co bylo před chvílí na 

zemi a tím pádem na případných nečistotách (obr. 3.3). 

Obr. 3.3 – Varianta III.  
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3.4 Varianta IV. 

Podobný princip jako u první varianty. Otočení je ale pouze o 90°, což do jisté míry 

eliminuje problém s hygienou. V tomto případě je možné použití konzolové konstrukce. 

(obr. 3.4). 

 
Obr 3.4 – Varianta IV.  
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3.5 Varianta V 

Poslední z variant je podobná jako předchozí, nicméně jsem k jejímu řešení 

přistupoval zcela jinak. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že jsem vypustil opěru pro záda, 

čímž jsem se vlastně řídil slovy pánů Burandta a Grandjeana, kteří jsou citováni 

v rešerši.  

Na obr. 3.5 jsou vymodelovány sedací plochy a opory pro kolena, přičemž všechny 

jsou v takové vzájemné poloze, která je z hlediska ergonomie sezení správná (osoba 

klečí směrem doleva). Po sklopení klekačky ve směru hodinových ručiček vznikne 

sedačka pro sezení opět směrem doleva. Tentokrát neuvádím žádné skici, protože jsem 

tuto variantu řešil kompletně v programu Rhinocerros 4.0 a výsledky jsou uvedeny na 

následujících stranách. 

 
Obr. 3.5 – Vzájemné polohy sedacích a opěrných ploch (černě) 

 
Jakmile jsem dosáhl tohoto bodu návrhu, zbývalo pouze vyřešit, jak tyto plochy 

propojit dohromady do jedné konstrukce. Možností je skutečně mnoho. Jedná se i o 

kombinaci různých materiálů od plastů až po dřevo. Některé z variant, mezi kterými 

jsem vybíral tu nejvhodnější, jsou uvedeny na následující koláži (obr. 3.6). 
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Obr. 3.6 – Koláž z vybraných variant 
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3.6 Shrnutí 

Při postupném řešení mého zadání jsem dospěl ještě k několika dalším variantám, 

které ale byly buď příliš složité, nebo jednoduše řečeno nefunkční. Všem variantám 

uvedeným v kapitolách 3.1 až 3.5 jsem věnoval vždy dostatečně dlouhou dobu na to, 

abych zjistil všechny jejich nedostatky nebo neodstranitelné překážky, kvůli kterým 

nebylo možno je dotáhnout až do konce. Od variant I. a II. jsem upustil z důvodů 

složitosti konstrukce a s tím spojeného obtížného řešení designu.  

Varianty III. a IV. jsou již snáze zpracovatelné, nicméně u varianty III. nastává již 

zmíněný problém s hygienou, což byl hlavní důvod, proč jsem se touto možností dále 

nezabýval. U varianty IV. bylo největším problémem opěradlo pro záda, které velmi 

ovlivňovalo polohu těžiště celé židle tak, že by se mohla velmi snadno převrátit a také 

polohování opěradla by bylo poněkud obtížné. 

U posledního typu již není třeba dalšího komentáře, protože vše podstatné jsem 

uvedl v předchozím bodě 3.5. Jedná se o konstrukčně nejjednodušší variantu, která ale 

zároveň nabízí mnohé obměny. Pro samotné řešení jsem do své práce vybral způsob 

uvedený na obr. 3.7 doplněný o možnost "houpání" v poloze vsedě pro lepší zapojení 

svalů páteře. 

 
Obr. 3. 7 – zvolená varianta řešení 
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4 Kontrola namáhání rámu 

Při kontrole budu uvažovat, že maximální nosnost konstrukce bude 100 kg. Před 

samotnou kontrolou namáhání je třeba uvést přesné rozměry rámu a materiál, ze kterého 

bude vyroben. 

4.1 Stanovení přesných rozměrů 

 Před samotným výpočtem je nutno stanovit všechny rozměry rámu. Při tom je 

nutno, aby byly dodrženy všechny vzájemné polohy a rozměry jak sedacích ploch, tak i 

plochy pro oporu kolen. Na obr. 4.1 jsou schematicky všechny rozměry a úhly uvedeny. 

Jedná se zde o rozměry rámu z vnější strany (rozměry jsou uvedeny v milimetrech). 

Návrhy rozměrů sedacích a opěrných ploch v souladu s ergonomickými požadavky jsou 

blíže rozepsány v kapitole 6. 

   
Obr. 4.1 – Schéma rozměrů a vzájemných poloh 
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4.2 Posouzení navrhované konstrukce z hlediska ergonomických požadavků 

K této kontrole využiji program Catia, kde je možné daný problém nasimulovat a 

ověřit tak správnost mnou navržených rozměrů. Je důležité, aby byly splněny 

následující podmínky: úhel mezi stehny a trupem musí být minimálně 135° při kleku a 

při sedu musí být rozdíl mezi horní hranou sedací plochy a pracovní plochou minimálně 

27 -29 cm. Nižší hodnoty neumožňují tak dobře zachování bederní lordózy, ale snižují 

zatížení ramenních pletenců. [1] 

Z provedené simulace jasně vyplývá, že mnou zvolené rozměry jsou přijatelné. 

Podmínka ideálního sedu je dodržena a stejně tak je dodržena i vzdálenost hrany židle 

od hrany pracovního stolu. Výsledek druhé simulace, rozdíl mezi hranami, je však 

relativní. Při praktické úpravě pracovního místa je výhodnější přizpůsobit výšku 

pracovní plochy výšce židle. Výsledky simulace jsou zobrazeny na obr. 4.1a a 4.1b. 

 
Obr. 4.1a – Kontrola podmínky zachování ideálního sedu 
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Obr. 4.1b – Kontrola vzdálenosti sedací plochy od pracovní 

4.3 Materiál rámu 

 Pro tento způsob řešení jsem zvolil jako materiál rámu hliník. Konkrétně hliník 

6061, jehož vlastnosti teď přiblížím. Materiál s označením 6061 je slitina hliníku, 

jejímiž hlavními legujícími prvky jsou hořčík a křemík (podrobný přehled prvků viz. 

tab.2 - Chemické vlastnosti). Původně se tomuto materiálu říkalo S61 a byl poprvé 

vyroben roku 1935. Má dobré mechanické vlastnosti (viz. tab.1 - Mechanické 

vlastnosti) a dobrou svařitelnost. Je to jedna z nejběžněji používaných slitin hliníku. 

Hodně se používá na rámy jízdních kol, ale i na křídla a trupy letadel nebo na 

konstrukci trupů lodí. 

Tab.1 [15]   
Mechanické vlastnosti 
Měrná hmotnost 2710 kg/m3 

Youngův modul 68,9 GPa 

Poissonova konstanta 0,33 

Mez kluzu 275 MPa 

Mez pevnosti v tahu 310 MPa 
 

Tab.2 [15]   
Chemické vlastnosti 
Prvek Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti další 

max. podíl [%] 0,8 0,7 0,4 0,15 1,2 0,35 0,25 0,15 0,15 

min. podíl [%] 0,4 na 0,15 na 0,8 0,04 na na 0,05 
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4.4 Kontrola namáhání rámu – sed 

Kontrolu namáhání provedu pomocí MKP v programu Autodesk Inventor 2011. 

Zatěžující sílu na jeden rám jsem stanovil na 600 N, což odpovídá váze 61 kg. 

V předchozí části jsem psal, že budu celou konstrukci dimenzovat pro 100 kg, čili 50 kg 

na jeden rám, což by odpovídalo síle 490 N, ale s přihlédnutím k bezpečnosti jsem 

zvolil již zmíněnou vyšší hodnotu. Na obr 4.3 je zobrazena zatěžující síla, pevná vazba 

je pak nastavena po celé délce spodní části rámu (barevně vyznačena), která při sedu 

spočívá na podlaze. 

 

Obr. 4.3 – Způsob zatížení rámu 

Na následujícím obrázku 4.4 je zobrazen průběh redukovaného napětí HMH. 

Napětí dosahuje maximální hodnoty 69,82 MPa. Je to hodnota, která nepřesahuje mez 

kluzu daného materiálu Re = 275 MPa. Tento výsledek je tedy přijatelný. 
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Obr. 4.4 – Redukované napětí HMH 

 
Přikládám ještě detaily míst, kde napětí dosahuje nejvyšších hodnot (obr. 4.5). 

Tato místa se nacházejí v rozích rámu, tam kde působí největší ohybový moment. 

Obr. 4.5 – Detaily nejvíce namáhaných míst 



 

32 

 

Součástí výstupu pevnostní analýzy MKP z programu Autodesk Inventor 2011 je 

také přehled součinitele bezpečnosti k v jednotlivých částech rámu. Nejvyšší hodnota je 

v tomto případě kmax = 15 a nejnižší kmin = 3,94, což je také přijatelná hodnota. 

4.5 Kontrola namáhání rámu – klek 

 V tomto případě je situace poněkud odlišná, protože na sedací plochu nepůsobí 

celá hmotnost uživatele. Jednoduchým měřením v domácích podmínkách jsem zjistil, že 

na sedací plochu působí 61,5 % z celkové hmotnosti uživatele a zbylých 38,5 % 

zatěžuje oporu pro kolena. Před samotnou kontrolou namáhání je však třeba vypočítat 

rozložení sil působících na rám. 

4.4.1 Výpočet rozložení působících sil 

 Tento výpočet je důležitý pro analýzu pomocí MKP pro definici působících sil. 

Na obr. 4.6 je schéma těch částí rámu, kterých se tento výpočet týká. 

 
Obr. 4.6 
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Vstupní parametry výpočtu: 
F = 600N uvažované celkové zatížení jednoho rámu (viz kap. 4.3) 
α = 65° úhel sklonu sedací plochy od vertikály 
β = 63° úhel sklonu kolenní opěrky od vertikály 
 

- Výpočet velikosti sil FA, FB: 

FA = F * 0,615 = 369N 
FB = F * 0,385 = 231N 
 

- Výpočet rozložení sil FA, FB do jednotlivých směrů: 

FA1 = FA * sinα 
FA1 = 369 * 0,906 = 344.42N 
 
FA2 = FA * cosα 
FA2 = 369 * 0,422 = 155,95N 
 
FB1 = FB * sinβ 
FB1 = 231 * 0,891 = 205,82N 
 
FB2 = FB * cosβ 
FB2 = 231 * 0,453 = 104,87N 

 

4.4.2 Výsledky analýzy napětí – klek 

 Po vypočtení hodnoty zatěžujících sil již lze přistoupit k samotné kontrole napětí 

v rámu. Způsob zadání těchto sil do programu je zobrazen na obr. 4.7. Pevná vazba je 

nastavena v rozích spodní části rámu. V tomto případě bude židle opřena o zem pouze 

zde. Na obrázku jsou pevné vazby vyznačeny červeně. 
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Obr. 4.7 – Způsob zatížení rámu 

 Průběh napětí je na obr. 4.8 a detail místa s kde je největší napětí na obr. 4.9. 

Výsledek analýzy je i v tomto případě přijatelný, maximální redukované napětí v rámu 

dle HMH zde dosahuje hodnoty 29,79 MPa. Posunutí činí maximálně 1,46 mm, 

součinitel bezpečnosti je kmax = 15 a kmin = 9,23. Všechny tyto výsledky jsou přijatelné.  
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Obr. 4.8 – Redukované napětí HMH 

 
Obr. 4.9 – Detail nejvíce namáhaného místa 
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4.6 Shrnutí kontroly namáhání 

 Při postupném řešení své práce jsem musel pevnostní kontrolu provádět 

několikrát, protože výsledky nebyly vždy uspokojivé. Na základě těchto předchozích 

kontrol jsem upravoval tvar rámu a jeho profil. Uvedené výsledky platí pro konečnou 

verzi rámu. Výsledky finální kontroly, kterou jsem uvedl, jsou ve všech ohledech 

přijatelné. Významnější výsledky poskytuje kontrola namáhání pro sed, protože u kleku 

se váha uživatele rozdělí a namáhání jednotlivých částí rámu není tak velké. Již před 

samotnou kontrolou jsem toto předpokládal, nicméně pro úplnost jsem uvedl i výsledky 

kontroly pro klek.  
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5 Kontrola stability 

Nyní je třeba vyšetřit problém, který není na první pohled viditelný, a to problém 

stability židle při klečení. Pokud je uživatel ve vzpřímené poloze, nachází se těžiště těla 

přibližně v oblasti břicha (oranžový bod na obr. 5.1). Problém nastane tehdy, když se 

člověk zakloní dozadu, protože v tom případě se posune i těžiště těla. Jakmile se těžiště 

ocitne za určitou hranicí (červená čára na obr. 5.1) hrozí, že se celá židle převrhne 

dozadu. Zde provedu pouze kontrolu toho, jak moc se může uživatel zaklonit tak, aby 

byla zachována stabilita.  

 
Obr. 5.1 – Poloha těžiště při vzpřímeném sedu 

 
 Mezní poloha nastane tehdy, bude-li úhel mezi páteří a vertikálou 41°. Tato 

poloha je uvedena na obrázku 5.2.  
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Obr. 5.2 – Poloha těžiště při záklonu 

Hodnota 41° je však pouze orientační, jelikož jsem tuto hodnotu zjistil na 

základě výsledků simulace pro pouze jednu polohu. Například, kdyby uživatel ještě 

spustil ruce, poloha těžiště by se posunula více dozadu a tedy i úhel, o který je možno se 

zaklonit, by se změnil. Je nutno si uvědomit, že záklon větší než cca 40° by již z 

hlediska fyziologie sedu nebyl vhodný a pro možnost změny polohy těla během kleku je 

rozmezí úhlu více než dostatečné. 
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6 Tvar sedacích ploch a plochy pro oporu kolen 

Tvar sedacích ploch je velice důležitou součástí každé židle. Sedací plocha se 

velkou měrou podílí na kvalitě židle a tedy i sezení. Tvar sedáku je do jisté míry závislý 

na účelu židle. Jedná-li se např. o židli nebo kancelářské křeslo, které navozuje 

správnou polohu držení těla, najdeme na sedáku prvky, které tomu napomáhají. Naopak 

jde-li o obyčejnou židli, např. v restauraci, tyto prvky zde nejsou. To je dáno také tím, 

že židli do kanceláře, na které člověk sedí cca 9 hodin denně, by si měl každý vybrat 

sám na svoje tělesné rozměry. Naopak v restauraci na výběr židle obyčejně nebývá a tak 

je třeba, aby ty, které zde jsou, vyhovovaly co nejširšímu spektru zákazníků. 

Na obrázku 6.1 jsou uvedeny dva typy tvaru sedáku. Je to samozřejmě malý výběr 

z mnoha možností. Veškeré tvarování plní nějakou funkci. Hrb vepředu na modré židli 

slouží k tomu, aby znemožňoval sezení s nohama křižmo. Rýha na černé židli umožňuje 

lepší cirkulaci vzduchu a menší přítlak na sedací partie. 

 
Obr. 6.1 – Příklady tvarování sedacích ploch [16] [19]  
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Před samotným navrhováním tvaru sedací plochy je tedy důležité stanovit, jaký účel 

vlastně má židle plnit. V mém případě se sice jedná o židli, která navozuje správnou 

polohu při sezení, ale není toho zde dosaženo konstrukcí sedací plochy. Pro svoji židli 

tedy volím spíše jednodušší tvarování a to z toho důvodu, aby byla využitelná pro širší 

spektrum uživatelů. Důvodem, proč volím jednodušší tvarování, je také design, jelikož 

při použití více tvarovaného sedáku nevypadala židle po vizuální stránce dobře. 

Při navrhování sedací plochy je také důležité dodržet jisté zásady a rozměry 

stanovené v normách. Důležité je, aby přední hrana sedáku byla zaoblená, což snižuje 

tlak na zadní část stehen a umožňuje volný pohyb dolních končetin. Je-li přední hrana 

ostrá, stlačují se žíly v podkolení jamce a nastává zpomalení průtoku krve a může nastat 

i srážení krve, což v extrémních případech způsobuje smrt. Další důležitou vlastností 

sedací plochy je její hloubka. Doporučovaná hloubka sedadla se pohybuje mezi 35 -

 50 cm, to je ale do značné míry ovlivněno tělesnými proporcemi člověka. U fixních 

židlí je pak doporučená hloubka sedadla 40 cm. Za zmínku ještě stojí dvě věci, a to  

šířka sedací plochy - přibližně 38 - 42cm a sklon sedací plochy. Sklon je u většiny židlí 

3 - 5°, ale může být i větší. Je-li sklon příliš velký, je třeba nějakým způsobem zamezit 

sklouzávání uživatele dopředu, běžně se toto řeší vhodným čalouněním. [1]   

Na základě uvedených poznatků jsem vymodeloval sedací plochy tak, jak jsou 

uvedeny na obr. 6.2. Hloubka sedací plochy je zde 38 cm pro sezení a 33 cm pro klek. 

Hloubka sedací plochy pro klek nemusí být stejná jako u sezení, což je dáno tím, že při 

kleku není potřebné, aby měla oporu i stehna. Šířka sedacích ploch je 45 cm a sklon je 

5°. Sklon je značně ovlivněn konstrukcí nosného rámu. Profilem sedací plochy je jedna 

křivka prohnutá směrem dolů. Takovýto miskovitý tvar je i doporučován. Opora pro 

kolena zůstává rovná. Zde by prohnutí působilo negativně, protože při klečení je lépe, 

aby kolena byla spíše od sebe. 
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Obr. 6.2 – Tvarování sedacích ploch 

 

6.1 Polstrování a materiál čalounění 

Materiál použitý na sedací plochy je další neméně důležitá součást každé židle. 

Toto téma je nicméně natolik specifické, že zde pouze nastíním, jakým způsobem má 

být polstrování a čalounění provedeno. Tento problém je spíše pro textilní obory. Firmy 

zabývající se výrobou těchto částí židlí nesdílejí svoje technologie a používané 

materiály.  

Pro čalounění židle je nejvhodnější porézní materiál umožňující odvod tepla a 

cirkulaci vzduchu. Cirkulace se dá zajistit například požitím síťoviny, která je obzvlášť 

vhodná pro zádovou oporu. Povrch čalounění by měl být také elastický, zcela nevhodná 

je pak koženka. Co se týče polstrování, zde je třeba nalézt jakýsi střed, jelikož měkké 

polstrování nezajišťuje dostatečnou podporu pro trup a tím jsou ve větší míře namáhány 

některé zádové svaly. Naopak příliš tvrdé polstrování vede k otlačování hýždí a kostrče 

[1]. 
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Pro polstrování lze využít i některé moderní materiály, které se používají 

především pro polstrování matrací postelí. Jedná se zde zejména o tzv. línou pěnu, jejíž 

vlastnosti přiblížím. Líná pěna neboli také viskoelastická pěna, termo pěna nebo pěna 

s pamětí, je materiálem s otevřenou buněčnou strukturou, který zmírňuje tlak a je citlivý 

na teplotu. Matrace vyrobená z líné pěny se dokonale přizpůsobí tělu. Běžný 

polyuretanový materiál má nepravidelnou buněčnou strukturu, která se pod váhou těla 

jednoduše stlačí. U líné pěny se miliardy otevřených buněk jemně pohybují kolem těla, 

čímž bez zpětného tlaku poskytnou kompletní podporu tam, kde je jí třeba. Poté se 

pomalu vrátí do původního tvaru. [20] 

Za zmínku ještě stojí materiál zvaný GelTech, který by byl velmi vhodný pro 

polstrování opory kolen. Tento materiál má podobné vlastnosti jako líná pěna, ale jak už 

napovídá název, jedná se zde o gel. Tento materiál je hojně využíván nejen pro výrobu 

matrací, ale např. i pro ergonomické podložky pro myš jako výplň podpory pro ruku. 

Hlavní výhodou tohoto materiálu je, že dokonale obtéká tělo čímž je zaručeno pohodlí 

v jakékoliv poloze. Výhodou při použití v matracích je také udržení teploty a z hlediska 

hygieny je dobré, že se v něm nemohou usadit roztoči ani bakterie. [20] 

Použití vhodného materiálu čalounění ovlivňuje i designovou stránku židle. Bude-

li použita na čalounění tkanina, vznikají zde mnohé možnosti jak řešit židli barevně tak, 

aby zapadla do jakéhokoliv interiéru. Příklad barevného řešení v interiéru je na obrázku 

6.3. 



 

43 

 

 
Obr. 6.3 – Interiér – příslušenství interiéru převzato z [17]   
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7 Návrh kompletace součástí 

Posledním důležitým problémem je spojení všech součástí, ze kterých se židle 

skládá.  Principy spojování pomocí nábytkového kování různých tvarů skýtají sice 

velkou řadu možností, nicméně je nutné mít z odvětví nábytkářského průmyslu více 

specifických znalostí, které nejsou v rámci studia dostupné. Přesto se pokusím 

navrhnout způsob, jakým by se toto dalo provést. Je také důležité uvést, že polstrování a 

čalounění bude na nosné desce, většinou dřevotřískové. Běžně se na židle používá deska 

tloušťky 12 mm, což je z hlediska zatížení dostačující. Spojovací elementy zde nebudou 

nosné, budou plnit pouze funkci spojovací, veškeré zatížení je zde přenášeno přes 

nosnou desku přímo na rámy a není tedy třeba kontrolovat namáhání těchto spojovacích 

součástí. 

Možností jak danou věc vyřešit je mnoho, v úvahu připadá například použití 

samořezných vrutů nebo vlepených závitových otvorů. Zde by bylo třeba použít vruty 

se zápustnou nebo čočkovitou hlavou. Tento způsob však není příliš vhodný kvůli 

potřebě vrtat díry pro vruty do rámu. Často bývá spojení řešeno také tvarovým stykem. 

Možnost, ke které bych se přiklonil, je použití L profilu, který by se přišrouboval 

z vnitřní strany k rámu a k nosné desce. Způsob spojení s L profilem je načrtnut na obr 

7.1. 

 
Obr. 7.1- Návrh spojení v místě přední hrany sedáku 
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 Na dalším obrázku (obr.7.2) je tvar L profilu i s kótami, rozměry děr však nejsou 

směrodatné. Tyto rozměry se v případě výroby budou řídit tím, jaké šrouby nebo vruty 

se v takovýchto případech obvykle používají. 

 
Obr. 7.2 – L profil 

 
Toto řešení bych preferoval i z estetických důvodů. Čím více bude spojení všech 

součástí nenápadné, tím lépe. V opačném případě by došlo k tzv. vizuálnímu znečištění 

což není žádané. Vyvarování se vizuálnímu znečištění je jednou z deseti zásad Dobrého 

designu, které formuloval jeden z nejslavnějších designérů Dieter Rams. 
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7.1 Zajištění rámů proti rozevírání 

Tato situace může nastat, když vznikne malé tření mezi rámem a podlahou. 

Například bude-li židle postavena na keramické dlažbě. Tento problém se běžně řeší 

montáží patek s gumovým povrchem, které tření značně zvyšují a tím přispívají i k 

celkové stabilitě židle. Patky se umísťují do rohů rámu, kde jsou přichyceny šrouby. 

V tomto případě je však v rozích největší namáhání a otvory pro díry by značně 

snižovaly nosnost konstrukce. Tento problém lze vyřešit tím, že patky budou mít takový 

tvar, aby se do nich rám posadil a samotné patky pak budou k rámu přilepeny. 

Rozmístění patek je demonstrováno na obr. 7.3. 

 
Obr. 7.3 – Rozmístění patek 

 
Vedlejším přínosem patky ve volném rohu rámu (na obr. 7.3 vpravo dole) je zvýšení 

stability ve smyslu posunutí těžiště. Tento problém je řešen v oddíle 5. Kontrola 

stability. 

Pokud by z nějakého důvodu patky neeliminovaly rozevírání rámu (např. na 

hladkém a tvrdém povrchu), bylo by zapotřebí použití spojovacího elementu mezi 

oběma rámy. Jedná se zde o tyč kruhového průřezu, na které jsou na koncích vyřezány 
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závity s tím, že na jedné straně je závit levý. Oba konce tyče jsou  řešeny tak, aby  

plynule přecházely do tvaru rámu. Vizualizace a výkres tyče jsou na obrázcích 7.4 a 7.5. 

 
Obr. 7.4 – Vizualizace se spojovací tyčí 

 

 
Obr. 7.5 – Rozměry spojovací tyče 
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8 Závěr 

Ač se zdálo být skloubení židle a klekací židle ze začátku obtížné, zejména kvůli 

odlišným nárokům obou židlí na výšku sedu a celkové rozměry, podařilo se mi toto 

vyřešit. V průběhu práce jsem vytvořil několik možných návrhů, ze kterých se jako 

nejvhodnější jevila právě varianta zpracovaná v mojí práci. Důvody, proč jsem zvolil 

právě tuto variantu, jsem uvedl již dříve, nicméně dodám, že tuto možnost jsem 

nevybral pouze na základě jednoduchosti konstrukce, ale také z hlediska designu, 

protože právě toto řešení poskytuje největší prostor pro různé kombinace jak tvarů, tak i 

použitých materiálů.  

Do samotné konstrukce jsem se snažil přidat nějaký inovativní prvek, což se i 

podařilo. Jedná se o prohnutí jedné části rámu směrem ven, čímž vzniká efekt houpací 

židle. Rádius prohnutí není příliš velký a možnost houpání přispívá k aktivnímu sezení, 

což je z hlediska ergonomie žádané. Houpání je možné i při použití gumových patek, 

které zabraňují rozevírání rámu. 

Rozměry celé židle samozřejmě nemohou vyhovovat každému. Židli jsem 

konstruoval na postavu o výšce cca 180cm. I tak by ale rozměry měly vyhovovat lidem 

o výšce od 170 cm do 190 cm, což je většina dospělé populace. Při případné výrobě by 

bylo zapotřebí rozměry odstupňovat tak, aby bylo vyhověno co největšímu počtu 

potenciálních uživatelů. Odstupňování se týká i profilu rámu, kde se se zmenšováním 

rozměrů počítá i se snižováním zatížení. 

Součástí výstupu pevnostní analýzy MKP je také hmotnost kontrolované součásti. 

Při použití hliníku 6061 jako materiálu rámu vychází hmotnost jednoho rámu 2,9 kg. 

Celková hmotnost židle, připočteme-li hmotnost polstrování a čalounění, je něco kolem 

7 kg. Toto je zhruba průměrná hmotnost fixních židlí a obecně platí, že čím vyšší 

hmotnost, tím větší stabilita a tedy i bezpečnost. 

Tuto židli bych doporučil každému, kdo tráví hodně času zejména předním sezením, 

z důvodu absence opěradla, nebo těm, kteří pro sezení používají převážně klekací židli. 

Používání klekací židle se sice doporučuje pouze v omezeném rozsahu jako občasnou 

změnu sedu, ale jsou i tací jedinci, kteří pro sezení používají výhradně právě tuto 
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variantu. Možnosti použití jsou velmi široké např. ve veřejných prostorech škol, úřadů, 

nemocnic, v dětských hernách, čekárnách, u PC kiosků apod.. 

Jako součást své bakalářské práce jsem vytvořil fyzický model variantního návrhu 

židle uvedeného na obr. 3.6 vlevo nahoře. Model je vyroben z dubového dřeva a 

nerezové oceli, což dokazuje, že možnosti kombinace materiálů jsou opravdu široké. 

Přikládám zde na závěr vizualizaci modelu (obr. 8.1). 

 
Obr. 8.1 – Vizualizace fyzického modelu 
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