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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a konstrukci funkčního prototypového modelu 

posuvných dveří sportovního automobilu včetně jejich komponentů. Cíl této práce spočívá 

v navržení možného řešení nekonvenčního otevírání dveří u dvoudveřového sportovního 

elektromobilu. Je zde uveden popis základních typů konstrukcí dveřních systémů, dále 

detailní popis principu jejich funkce. Součástí práce je vytvoření počítačového 3D modelu 

závěsů dveří. Následně je zde také krok po kroku popsána výroba prototypového modelu 

dveří. Na konci práce jsou v příloze umístěny výrobní výkresy jednotlivých částí 

prototypu. 

Klíčová slova: nekonvenční otevírání dveří, dveře, závěs, kinematika, posuv 

 

 

 

ABSTRACT 

The Bachelor's thesis focuses on the design and construction of a functional prototype 

model of a sliding door for a sports automobile, including its components. The aim of this 

thesis consists in the design of a possible solution to an unconventional door opening 

system for a two-door sports electromobile.  The thesis provides a description of the basic 

types of door system designs, and a detailed description of their function principles. The 

thesis includes a computer 3D model of a door hinge. Additionally, the thesis describes the 

production of a prototype model of the door on a step-by-step basis. The attachments at the 

end of the thesis comprise production drawings of the individual parts of the prototype.  

 

Keywords: unconventional door opening, door, hinge, kinematics, sliding 
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Na Katedře materiálů a technologií pro automobily již několik měsíců probíhá vývoj 

super sportovního automobilu. Jedná se o sportovní elektromobil s pohonem všech čtyř kol, 

který je poháněný čtyřmi elektromotory o celkovém výkonu 400 kW a maximálním krouticím 

momentem až 3080 Nm. Elektromotory budou poháněny bateriemi o kapacitě 30A/h. Baterie 

budou umístěny rovnoměrně v prostoru mezi nápravami a také ve středovém tunelu z důvodu 

ideálního rozložení hmotnosti v oblasti rámu celého elektromobilu.  

U velké části sportovních automobilů převažují i v současné době příhradové 

konstrukce rámů, a to z důvodu jejich jednoduchosti, rychlosti výroby spojené s nízkými 

náklady na výrobu a v neposlední řadě nízké hmotnosti spojené s dostatečnou pevností. 

Z toho důvodu byl první prototypový rám tohoto elektromobilu navržen jako příhradová 

konstrukce, na kterou budou následně osazeny lichoběžníkové nápravy, elektromotory, 

bateriové boxy, karoserie atd. První prototyp karoserie sportovního elektromobilu, na kterou 

budou uchyceny dveře s níže uvedeným mechanismem, bude také zhotoven z kompozitních 

materiálů.  

Úkolem této bakalářské práce je navrhnout a sestavit funkční model dveří, které jsou 

specifické jiným způsobem otevírání oproti konvenčním automobilům. Jelikož se jedná           

o sportovní elektromobil, který bude přibližně za tři roky Hi-tech novinkou na trhu, bylo 

nutné vymyslet a navrhnout možné řešení mechanismu pro otevírání dveří. Nekonvenční 

řešení otevírání dveří bylo přímo spjato s designem elektromobilu. Dále pak bylo nutné 

zohlednit různé možnosti technologických řešení pro danou aplikaci. V první řadě byl 

proveden návrh možného principu otevírání dveří ve 3D programu. Tento návrh obsahoval 3D 

model jednotlivých mechanismů posuvu dveří. V konečné fázi byl podle tohoto návrhu 

zhotoven první funkční prototyp nekonvenčního otevírání dveří, který bude nadále 

zdokonalován a vyvíjen. Budoucím cílem dalšího vývoje by mohla být plná automatizace 

otevírání, a tedy upuštění od nynějšího způsobu manuálního otevírání dveří modelu. 
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1. SHRNUTÍ SOUČASNÝCH KONSTRUKCÍ ZAVĚŠENÍ 

 Stále se zrychlující silniční doprava klade neustále vyšší nároky na pasivní i aktivní 

bezpečnost a malou spotřebu pohonných hmot. To vše při splňování stále přísnějších 

emisních norem a zvyšující se konkurenci. Důležitou roli hraje v současnosti také ekologie, 

množství odpadů při výrobě a také co možná nejvyšší produktivita výroby. Výrobci se proto 

snaží používat a kombinovat materiály pro výrobu karoserií, které sníží hmotnost vozidla a 

tím i jeho spotřebu paliva a emise výfukových plynů. 

 Dveře osobního automobilu tvoří charakteristický a jedinečný tvar konkrétního 

automobilu, jsou součástí karoserie. Karoserie je jedním z nejdůležitějších prvků pasivní 

bezpečnosti osobního automobilu.  

 V současné době prochází každý automobil vstupující na evropský prodejní trh 

nárazovými testy EuroNCAP (European New Car Assessment Programme). Série těchto testů 

podrobuje vozy shodným zkouškám a poskytuje potencionálním uživatelům informace o míře 

pasivní bezpečnosti daného vozu při čelním a bočním nárazu za dané rychlosti. Za bezpečnost 

se udělují hvězdičky, a to maximálně v počtu 5. 

 Dveře se do automobilu upevňují pomocí závěsů. Závěsy jsou upevněny ve sloupcích. 

Sloupek spojuje střechu a podlahu automobilu. Jednotlivé sloupky se rozlišují písmeny 

abecedy postupně od přídě vozidla. Skládají se ze dvou panelů, mezi kterými je výztuha. 

Dveřní závěsy jsou velmi pevné, tuhé. Jejich konstrukce umožňuje relativně rychlou a 

snadnou demontáž z vozu, aniž bychom porušili slícování. Pohyblivá část závěsu dveří je 

přichycena ke dveřím automobilu. Pevná část je posouvatelná, abychom zajistili co 

nejpřesnější slícování a je přichycena ke sloupku karoserie. Abychom zabránili zaklínění 

dveří při nárazu, jsou ve spodních partiích dveří umístěny ocelové čepy. Tyto čepy se           

po zavření dveří zasunou do otvorů v prahové části rámu karoserie. 
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1.1 Typy dveřních závěsů 

 Vnitřní závěsy 

 Tento typ závěsů zachycují Obr. 1 a Obr. 4. 

 Vnější závěsy 

 Další typ závěsu je znázorněn na Obr. 2. 

 Polozakryté závěsy 

 Příklady posledního typu závěsu vidíme na Obr. 3 a Obr. 5. 

 

 
Obr. 1 - Vnitřní závěs [1] 

 
Obr. 2 - Vnější dveřní závěs [2] 
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Obr. 3 - Polozakrytý dveřní závěs [1] 

 
Obr. 4 - Vnitřní dveřní závěs [3] 

 
Obr. 5 - Polozakrytý dveřní závěs [1] 

 

Závěsy dveří musí být dostatečně pevné a tuhé, aby nedošlo k jejich vytržení při nárazu. 

Zároveň nesmí při nárazu poranit chodce nějakou svou vyčnívající částí. Mechanické 

zkoušení dveří podléhá předpisu EHK-R 11.[4] 
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1.2 Kinematika dveří 

 Automobilové dveře jsou ke karoserii automobilu uchyceny závěsy a zámky, které 

umisťujeme na konkrétní automobil podle konkrétních požadavků a podle účelu jejich 

využití. Zavěšení dveří můžeme rozdělit do těchto skupin: 

 Svislé závěsy 

 Vodorovné závěsy 

 Posuvné dveře 

1.2.1 Svislé závěsy 

Svislé zavěšení dveří na Obr. 6 je v současnosti nejvíce využívaným systémem           

u většiny osobních automobilů. Hlavními výhodami jsou snadno dostupný interiér vozu, 

jednoduchá montáž, seřízení dveří a výrobní cena. Závěsy dveří jsou montovány na A sloupek 

automobilu, vedou tudy i elektrické svazky. Dveře se proto otevírají do strany. Zámek a 

mechanismus otevírání je na opačné straně.  

 

 

 
Obr. 6 - Automobilové dveře se svislými závěsy [5] 
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1.2.2 Vodorovné závěsy 

 Jde o velmi podobný systém jako u svislých závěsů. Rozdíl je pouze v jejich uchycení. 

Závěsy nejsou uchyceny ve sloupcích, ale ve střešní, případně podlahové části karoserie. 

S tím souvisí změna umístění zámku a otevíracích prvků. Příklad použití těchto závěsů je     

na Obr. 7, který zachycuje zavěšení dveří ve střešní části vozidla. Dveře mohou být jednolité 

plechové bez okna, nebo s oknem. Existují i verze s vyklápěcím oknem pro lepší manipulaci 

s přepravovaným nákladem (Renault Laguna Grandtour). Můžeme se setkat i s jinou, méně 

častou variantou, jakou je například systém twindoor u Škody Superb. Jeho jedinečnost 

spočívá v možnosti zvolit si otevíranou část dveří.  

 
Obr. 7 - Vodorovné závěsy dveří [6] 

1.2.3 Posuvné dveře 

 Posuvné dveře jsou typické pro vozy MPV (Multi Purpose Vehicle – víceúčelové 

vozidlo) a užitkové vozy. Pohybují se pomocí dvou vodorovných, případně svislých pojezdů 

umístěných v karoserii. Mohou být celé plechové, nebo se sklem. Přínosem je dobrý přístup 

do nákladového prostoru, možnost přímo nakládat europalety a bezbariérový přístup do vozu 

handicapovaným osobám. Na následujících Obr. 8 – 11 vidíme příklady uchycení těchto 

dveří. 
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Obr. 8 - Mechanismus posuvných dveří [7] 

 

Obr. 9 - Mechanismus posuvných dveří [7] 

 

Obr. 10 - Mechanismus posuvných dveří [7] 
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Obr. 11 - Detail pojezdu posuvných dveří [8] 

 

 

1.3 Druhy dveří 

 Dveře, jako každý prvek karoserie, se při pohybu vozidla různým způsobem kroutí, 

pohybují a vibrují. Tyto pohyby a vibrace je potřeba minimalizovat použitím vhodného 

těsnění odolného i proti působení okolního proudícího vzduchu a povětrnostním vlivům.       

O způsobu a typu použitého těsnění rozhoduje druh dveří. 

 

Druhy dveří: 

 Rámové dveře 

 Bezrámové dveře 

 

1.3.1 Rámové dveře 

 Okno obklopuje rám, který vidíme na Obr. 12. V tomto rámu je umístěno těsnění 

„sametka“, které napomáhá pohybu okenní tabule a tlumí její vibrace. Tento typ je masově 

rozšířeným druhem dveří. Jeho nevýhodou oproti bezrámovým dveřím je horší výhled z vozu. 
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Obr. 12 - Dveře s okenním rámem automobilu [9] 

 

1.3.2 Bezrámové dveře 

 Vyznačují se absencí okenního rámu, jako dveře na Obr. 13. Dodávají vozu lepší 

vzhled. Kladou větší nároky na kvalitu a stálost dveřního těsnění. Při špatném dveřním 

těsnění ale dochází k zatékání vody, pískání za vyšších rychlostí, případně k vibracím.  

 

Obr. 13 - Dveře bez rámu okenního rámu [10] 
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1.4 Závěsy dveří 

 V současnosti existuje nepřeberné množství systémů otevírání dveří a jejich různých 

modifikací. Některé jsou si více, či méně podobné. Vylepšení spočívá mnohdy jen                

ve zdokonalení předchozích systémů. Pro jejich velké množství se zaměřím na čtyři 

nejznámější a nejvíce využívané způsoby otevírání dveří. 

Zaměřím se na popis níže uvedených dveřních závěsů: 

 

 Klasické závěsy 

 Posuvné dveře 

 Otevírání dveří typu „Lambo“ 

 Otevírání dveří typu „Racek“ 

1.4.1 Klasické závěsy 

 Tento způsob otevírání můžeme v současné době nazvat, pro své časté použití, 

konvenčním dveřním zavěšením. Dveře automobilu rotují kolem jedné osy. Jsou 

přizpůsobeny rotaci kolem dveřních závěsů umístěných na přilehlém sloupku karoserie.       

Při používání tohoto typu závěsu musí být zaručený dostatek místa mezi rotujícími dveřmi a 

přilehlými dveřními závěsy. Tento prostor dovoluje pohodlnou a bezproblémovou rotaci.    

Pro tyto účely se používá nejčastěji dutiny ve dveřích automobilu.  

 Jeho nesporné výhody spočívají nejen v jednoduché konstrukci, ale také v nízké 

pořizovací ceně a ve velmi malé poruchovosti.  

 
Obr. 14 - Závěs dveří [11] 

 

 Na Obr. 14 vidíme dveřní závěsy s jedním čepem kloubového spojení. Od dveřního 

závěsu na Obr. 16 se liší počtem čepů. Vyšším počtem čepů snižujeme namáhání 

jednotlivých čepů, a tím snižujeme i riziko jejich deformace a deformace dveřních závěsů.   
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Ta  se projevuje prověšením uchycení dveří. Lze však odstranit slícováním dveří a karoserie. 

U níže popisovaných závěsů jsou navíc jednotlivé závěsy spojeny podpůrnou výztuhou, která 

také brání jejich deformaci. 

 
Obr. 15 - Detail dveřních závěsů [12] 

 

 Závěsy dveří jsou uchyceny svou nepohyblivou částí k přilehlému sloupku dveří.     

Na pohyblivou část jsou uchyceny dveře automobilu. Obr. 15 zobrazuje dutinu dveří, která 

slouží jako prostor pro pohyb dveřních závěsů při jejich rotaci. 

 
Obr. 16 - Poloha zavřených dveří vozu [12] 

 

 Samotnou rotaci dveří zajišťuje čtveřice ramen závěsu a čtyři čepy, které jednotlivá 

ramena spojují. Jednotlivá ramena mají nezaměnitelný a funkční tvar, který můžeme vidět    
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na Obr. 16. Během rotace nesmí dojít ke kolizi jednotlivých ramen, proto je jejich tvar 

tomuto hledisku podmíněn. 

 

 
Obr. 17 - Částečně otevřený dveřní závěs [12] 

 

 Při otevíraní dveří automobilu na Obr. 17 zůstávají dvě ramena závěsu v pevné poloze 

a další dvě se pohybují v předem dané ose rotace. 

 
Obr. 18 - Plně otevřený dveřní závěs [12] 

 

 Obr. 18 a Obr. 19 zobrazuje plně otevřené dveře a jejich dveřní závěsy. Čep zde 

slouží i jako koncový doraz rotace dveří. Úhel otevřených dveří je zde největší. V této poloze 

může posádka nejsnadněji nastupovat a vystupovat. 

 



             Bakalářská práce                                                                                             Radek Žák 

 

- 13 - 

 

 
Obr. 19 - Celkový pohled na otevřené dveře automobilu [12] 

 

1.4.2 Posuvné dveře 

 

 Tento typ dveřních závěsů je téměř výjimečně používán pro přední pár dveří. 

Setkáváme se s ním však velmi často. Proto jej uvádím i v této práci. 

 Na Obr. 20 vidíme uchycení dveří ke karoserii vozidla pomocí trojice posuvných 

dveřních závěsů. Posuvné systémy mohou být poháněny jak ručně, tak elektricky. Níže 

popsaný systém zahrnuje elektrické ovládání pohonu dveří. Každý elektrický pohon dveří je 

uzpůsoben tak, aby jej bylo možno zkombinovat s vhodným dveřním závěsem. Docílíme tím 

nejen úsporu místa, ale také výslednou menší hmotnost. 

 
Obr. 20 - Uchycení posuvných dveří ke karoserii vozidla [8] 

 

 Systém automatického otevírání dveří zahrnuje elektricky ovládaný pohon dveří. 

Tento systém je zachycen na Obr. 21. Pohon může být zajišťován řemenem, řetězem nebo 
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systémem lanek. Aby systém bezchybně fungoval, musí splňovat všechna kritéria daná již   

při jeho konstrukci.  

 

 
Obr. 21 - Systém elektrického pohonu dveří [13] 

 

 Systém elektrického pohonu dveří znázorněný na Obr. 22 zahrnuje poháněný řemen a 

napínák tohoto řemenu. Neméně důležité součásti jsou dráha posuvu dveří, motor pohonu 

dveří, dveřní závěs a dveře vozidla. Další nedílnou součástí je jedinečně tvarovaná svorka 

řemenu pohonu dveří. 

 

 
Obr. 22 - Detail pohonu dveří [13] 

 

 Svorka, kterou zobrazuje Obr. 23, je komponentem posuvu dveří, který zajišťuje 

bezchybné spojení a rozpojení řemenu dveří a dveřního závěsu. Svorka je složena z excentru, 

pružiny a kuličky.  
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 Excentr je rotační součást, má jedinečný tvar. Na povrchu je opatřen ozubením. Toto 

ozubení minimalizuje prokluz řemenu. Pružina tlačí kuličku do dorazu dveří. 

 Při pohybu dveří je ozubení pevně spjato s řemenem pohybu dveří. Toto spojení 

zaručuje svým jedinečným tvarem excentr dveří. Do dorazu excentru dveří je silou pružiny 

vyvolanou tlakem trnu dveřního závěsu při pohybu dveří tlačena kulička.  

 V uvolněné pozici závěs dveří na pružinu netlačí, tudíž se ani kulička nenachází 

v dorazu dveří na excentru a jeho ozubená část není pevně spjata s hnacím řemenem, a proto 

se dveře nepohybují.  

  

 
Obr. 23 - Detail svorky dveří, uvolněná pozice [13] 

 

 Na následujících schématech vidíme celkový pohled na bok automobilu s dveřními 

závěsy a jejich posuvnými drahami. Vidíme také rozdíl mezi otevřenými dveřmi na Obr. 25 a 

zavřenými posuvnými dveřmi automobilu na Obr. 24.  

 

 
Obr. 24 - Dveře automobilu v zavřené poloze [13] 
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Obr. 25 - Otevřené dveře automobilu [13] 

 

1.4.3 Otevírání dveří typu „Lambo“ 

 Jedná se o otevírání dveří, které probíhá ve více etapách. Systém zahrnuje speciální 

dveřní závěsy a plynovou vzpěru. Tyto závěsy umožňují pohyb dveří ve dvou směrech a 

rotaci kolem dvou různých os. Pevná část závěsů dveří je umístěna na „A“ sloupku karoserie. 

K pohyblivé části dveřního závěsu jsou uchyceny dveře automobilu. 

 Tento systém obsahuje nejčastěji dva stupně otevírání. První stupeň z úplně zavřené 

do částečně otevřené polohy. Ve druhém stupni dochází k úplnému otevření dveří.   

 Nejprve dochází k vertikálnímu částečnému otevření dveří do předem dané polohy 

pomocí primárních dveřních závěsů. Poté dochází působením plynového pístu a horizontální 

rotací kolem sekundárních dveřních závěsů k úplnému otevření dveří vozu. 

 Na následujících obrázcích jsou schematicky zobrazeny jednotlivé etapy otevírání 

dveří. Jsou doplněny o popis jednotlivých dílčích kroků. 

 
Obr. 26 - Automobil se zavřenými dveřmi [14] 
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 V první etapě dochází k částečnému otevření z polohy úplného zavření viditelného    

na Obr. 26. Na Obr. 27 vidíme otevření do polohy částečného otevření. 

 
Obr. 27 - Automobil s částečně otevřenými dveřmi [14] 

 

 
Obr. 28 - Detail dveří a dveřního mechanismu [14] 

 

 Na Obr. 28 vidíme boční pohled na dveře automobilu včetně dveřních závěsů. 

Přerušovanou čarou je znázorněna osa částečného otevírání dveří. Pohled nedovoluje 

zobrazení polohy závěsů po částečném otevření ve vertikálním směru. Zvýrazněna je 

pohyblivá část dveřích závěsů. Jsou zde umístěny dva páry pantů, které zabezpečují pohyb 

dveří do jednotlivých poloh. 
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Obr. 29 - Primární dveřní závěs v zavřené poloze [14] 

 

Pohyb v první fázi otevírání dveří probíhá kolem osy vyznačené na Obr. 29. 

 
Obr. 30 - Polohy primárního dveřního závěsu [14] 

 

 Otevírání nemusí mít nutně pouze dvě polohy. Na Obr. 30 vidíme jednu polohu    

mezi výchozími polohami. Může však zahrnovat i různé jiné stupně otevření v závislosti na 

přání konkrétního uživatele a typu vozu. 
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Obr. 31 - Sekundární dveřní závěs v částečně otevřené poloze [14] 

 

 Horizontální pohyb dveří zajišťuje sekundární dveřní závěs. Vidíme jej na Obr. 31. 

Dveře kolem tohoto závěsu rotují a pomocí plynového pístu se dostávají do polohy úplného 

otevření. Dveřní závěs v poloze úplného otevření zachycuje Obr. 32. 

 

 
Obr. 32 - Sekundární dveřní závěs v poloze úplného otevření [14] 
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Obr. 33 - Automobil s úplně otevřenými dveřmi [14] 

 

 Obr. 33 zobrazuje dveře automobilu v poloze úplného otevření. V této poloze je      

pro posádku automobilu nejsnadnější nastupování a vystupování. 

1.4.4 Otevírání dveří typu „Racek“ 

 Tento způsob otevírání se nejvíce využívá u sportovních automobilů a prototypů. 

Můžeme jej znát pod anglickým názvem Gull-wing door. U sériově vyráběných automobilů 

se nepoužívá zejména pro svou větší pořizovací cenu. Dalším, avšak neméně důležitým 

důvodem, je obtížné otevření dveří v případě převrácení na střechu při dopravní nehodě.   

Obr. 34 zachycuje dveřní závěs těchto dveří. 

 

 

 

 
Obr. 34 - Dveřní závěs [15] 
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 Dveře jsou uchyceny ke karoserii pomocí dvojice dveřních závěsů. Umístění dveřních 

závěsů znázorňuje Obr. 35 a oproti klasické koncepci je velmi rozdílné. Závěsy jsou zde 

umístěny ve střeše automobilu. Jejich pevná část je umístěna v jedinečně tvarované části 

karoserie. Na pohyblivou část jsou umístěny dveře. 

 

 
Obr. 35 - Poloha závěsů v karoserii [15] 

 

 

 

 Systém se dále skládá z pístu dveří, čepů, vzpěry dveří a zámku dveří. Toto složení je 

patrno z Obr. 36. 

 

 

 
Obr. 36 - Boční pohled na celý systém otevírání [15] 

 

 Dveře jsou po uvolnění dveřního zámku pomocí tlaku pístu tlačeny vzhůru.              

Na Obr. 37 vidíme, že dochází k rotačnímu pohybu dveří kolem dveřních závěsů umístěných 
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ve střeše. U pístu tlačícího dveře vzhůru je umístěna vzpěra dveří. Tato vzpěra je určena     

pro minimalizaci deformace sloupku dveří či celé karoserie. Píst slouží zároveň jako doraz   

po dosažení plně otevřené polohy dveří. 

 

 
Obr. 37 - Dveře automobilu v otevřené poloze [15] 

 

 Na Obr. 38 vidíme celkový pohled na automobil s tímto typem dveří v otevřené 

poloze. Tento typ dveří nám zaručuje pohodlné nastupování a vystupování z vozidla. 

 
Obr. 38 - Automobil s otevřenými dveřmi [15] 
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2. NAVRŽENÍ KONSTRUKCE DVEŘÍ 

 Při navrhování celého systému jsem se řídil zadáním vyrobit netradiční dveřní 

mechanismus otevírání. Po úvaze několika různých funkčních řešení zvítězilo podle mého 

názoru nejschůdnější, nejzajímavější a také nejjednodušší řešení.  

 Navržená varianta nejméně narušuje siluetu vozidla a její funkční prvky neomezují 

posádku při pohybu. Po estetické stránce neobtěžují a takřka celý systém je schován 

v jednotlivých dílcích vozu. Také je díky zvolenému způsobu otevírání velmi málo 

poruchový. Celý systém je založen na pohybu dveří pomocí ložisek a čepů. 

 Ve přední části dveří je uchycen posuvný závěs dveří. Vidíme jej na obr. 39. 

Kolejnice pojezdu je umístěna v prahové části automobilu a pohyblivá část je uchycena        

ke dveřím. Tento závěs se skládá z čepu sloužícího k vertikální rotaci při otevírání. Dále se 

skládá ze samotného posuvného mechanismu. Ten je tvořen konzolou, čtveřicí silonových 

koleček, dvěma ložisky umístěnými v každém silonovém kolečku, šrouby, podložkami, 

maticemi a ustavujícími mechanismy uchycujícími silonová kolečka ke konzole. Konzola je 

vyrobena ze tří kusů plechu, kdy ve dvou proti sobě orientovaných jsou uchycena kola 

pojezdu, třetí kus tyto dva spojuje a zároveň slouží jako plocha uchycení čepu rotace. 

 

Obr. 39 - Konzola předního dveřního závěsu 

 V zadní části dveří je umístěn druhý dveřní závěs, který je pevně uchycen k prahové 

části vozu pomoci čepu. Zachycen je na Obr. 40. Jeho konstrukční řešení posuvu se shoduje  

s předním závěsem. Kolejnice posuvu je umístěna ve dveřích, a tak je konzola oproti přední 

otočená o 180°. Navíc je opatřen dvojicí otočných čepů, které před samotným posuvem dveří 



             Bakalářská práce                                                                                             Radek Žák 

 

- 24 - 

 

zajišťují oddálení zadní části dveří od karoserie a tím umožní posuvné otevírání dveří. 

Pohyblivá část je uchycena ke kolejnici posuvu umístěné ve dveřích vozu. 

 

Obr. 40 - Zadní dveřní posuvný závěs 

 Pro správnou funkci kol posuvu je konzola osazena dvojicí napínáků, na kterých jsou 

přivařeny matice. Dále jsou ke konzole přivařené protikusy těchto matic. Jak je patrné z   

Obr. 41. Seřizování vzdálenosti protilehlých kol posuvu je realizováno šrouby M6x50. 

 

 

Obr. 41 - Napínák kol pojezdu 
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 K zajištění dveří a k jejich stabilní poloze po zavření slouží jisticí čep dveří. Skládá se 

z čepu, pružiny, vodítka čepu a zajišťovací matice. V rámu dveří je navíc umístěn protikus 

tohoto čepu.  

 Klika a mechanismus otevírání dveří byl pro časovou a finanční úsporu použit z vozu 

Škoda Fabia. Celý tento mechanismus je zachycen na Obr. 42. 

 

Obr. 42 - Zámek dveří Škoda Fabia 
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2.1 Použitý materiál 

 Pro vytvoření funkčního modelu dveří byl použitý materiál - Ocel 11 373. Zvolil jsem 

jej pro svou dobrou dostupnost, přijatelnou cenu a možnost velkého výběru různých profilů a 

plechů. 

 V následující tabulce je uveden přehled použitých materiálů pro prototyp dveří a 

současně je zde uveden seznam použitého spojovacího materiálu. Tab. 1 obsahuje také 

seznam ložisek a ostatních součástí. 

 
Tab. 1: Použité materiály 

Použitý materiál – Ocel 11 373 konstrukční 

Jekl čtvercový svařovaný: 

Rám dveří: Jekl 15x15 mm 

Pojezdy: Jekl 35x35 mm 

Maketa kokpitu: Jekl 15x15 mm 

Ostatní pomocné: Jekl 20x20, 25x20, 10x10, plech 3 a 5 mm 

Materiál otočné páky Ocelová tyč plochá 50x10 mm 

Napínáky  Ocelová tyč plochá 30x3 mm 

Domky pojezdu Ocelová tyč kruhová ø60 mm 

Použitý materiál – Technický plast (Silon)- Tyč kruhová plná ø70 mm 

Pojezdová kola  8 ks 

Použitý spojovací materiál 

Šrouby pojezdu 

Matice 

Podložka 

M8x70 - 32 ks 

M8 - 32 ks 

8.5 - 32 ks 

Šrouby napínáku pojezdu M6x50 - 8ks 

Otočné čepy matice 

Podložky 

M16 - 3 ks 

17 - 3 ks 

Ložisko čepu  

Ložisko kola pojezdu 

Timken 6204 ZZ – 6ks 

Timken 608 ZZ – 16 ks 
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3. VYTVOŘENÍ POČÍTAČOVÉHO MODELU 

 Pro vymodelování a ověření funkčnosti pojezdu dveří byl použit program Autodesk 

Inventor. 

 Na následujících Obr. 43 – 50 jsou zachyceny a popsány jednotlivé části dveřního 

mechanismu posuvu spolu s popisem jednotlivých částí.  

 Obr. 43 zachycuje kolo pojezdu včetně dvojice ložisek, šroubu M8x80 s podložkami a 

maticí, který upevňuje kolo pojezdu do konzoly.  

 

Obr. 43 -  Kolo pojezdu dveří 

 Následující Obr. 44 zobrazuje uchycení domku otočného čepu s ložisky na konzolu 

posuvu dveří. 

Šroub 

s šestihrannou 

hlavou M8x80 

(ČSN 02 11 01) 

Podložka 8.5 

(ČSN 02 11 01) 

Kolo pojezdu 

Ložisko 608 ZZ 

 

Matice M8 

(ČSN 02 14 01) 
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Obr. 44 - Domek pojezdu s ložisky 

 Plech napínáku kol pojezdu na Obr. 45 je ovládán pomocí dvojice šroubů M6x50. 

 

 

Obr. 45 - Napínák kol pojezdu 

 Sestava kompletního dolního pojezdu dveří je na Obr. 46. Obsahuje všechny dosud 

uvedené součásti. 

Domek uložení 

ložiska předního 

pojezdu 

Konzola dolního 

pojezdu Ložisko  

6204 ZZ 

Matice M16 

(ČSN 02 14 01) 

Podložka 17 

(ČSN 02 17 02) 

Konzola pojezdu 

Plech napínáku kol 

Šroub M6x50 

(ČSN 02 11 01) 

Čep rotace 
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Obr. 46 -  Kompletní dolní pojezd dveří 

 Z Obr. 47 vyplývá složení sestavy horního čepu pojezdu. Obsahuje konzolu zadního 

pojezdu včetně kol posuvu. Dále horní a dolní čep rotace. Tyto dva čepy spojuje páka rotace. 

 

Obr. 47 - Součásti horního pojezdu dveří 

 Obr. 48 zobrazuje celou sestavu horního pojezdu dveří ve složeném stavu. 

Konzola zadního 

pojezdu 

Matice M16 

(ČSN 02 14 01) 

Ložisko 

6204 ZZ 

Domek dolního 

čepu rotace 
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Obr. 48 - Kompletní horní pojezd dveří 

 Proti pohybu dveří při zavření slouží čep dorazu, viz Obr. 49. Funkčnost čepu je 

zajištěna pomocí součástí uvedených na tomto obrázku. 

 

Obr. 49 - Jisticí čep dveří 

 Kompletní horní a dolní pojezd dveří včetně kolejnic posuvu zobrazuje Obr. 50. 

Páka rotace 

Horní čep rotace Dolní čep rotace 

Doraz čepu 
Pružina 

Matice M8  

(ČSN 02 14 01) 

Podložka 8.5 

(ČSN 02 11 01) 

Čep 

Vodítko čepu 

Konzola horního 

pojezdu dveří 
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Obr. 50 - Kompletní pojezdy dveří včetně kolejnic posuvu 

 Po ověření funkčnosti tohoto modelu jsem mohl začít s výrobou funkčního prototypu 

tohoto posuvu dveří.  

Kompletní dolní 

pojezd dveří 

Kompletní horní 

pojezd dveří 
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4. VÝROBA FUNKČNÍHO PROTOTYPU 

 Při výrobě funkčního prototypu dveří bylo nezbytné si nejprve zhotovit podle 3D 

návrhu designéra trubkový model obrysu automobilu v měřítku 1:1, viz Obr. 51. Tvarování 

profilů probíhalo studeným ohýbáním na elektrické ohýbačce. Poté se pomocí svorek a 

následného svařování spojily tyto jednotlivé profily v jeden kompaktní celek. Průběh výroby 

rámu karoserie zobrazuje Obr. 52. 

 

Obr. 51 - 3D model automobilu (červeně jsou označeny základní konstrukční prvky rámu) 

 

 

Obr. 52 - Průběh stavby modelu rámu 
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 Následně jsem v závislosti na linii karoserie vytvořil model dveří patrný z Obr. 53. Je 

vyroben ze stejného profilu a stejnou technologií jako model karoserie. 

 

Obr. 53 - Rám dveří 

 

 Po kompletaci obou částí modelu jsem přistoupil k jejich slícování za účelem následné 

lepší montáže pojezdů dveří. Slícování probíhalo ustavením dveří do rámu karoserie. Průběh 

ustavování je zachycen na Obr. 54. 

 

 

Obr. 54 - Ustavení dveří do modelu rámu 
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 K ustavení kostry dveří do rámu a k zachování stejné vzdálenosti těchto dvou částí    

po celém obvodu jsem použil distanční podložky, viz Obr. 55. 

 

 

Obr. 55 - Distanční podložka dveří 

 

 Následně jsem pomocí dvojice upínáků svařovacího stolu ustavoval pro snadný pohyb 

závěsu dveří dolní kolejnici posuvu do vodorovné polohy, viz Obr. 56. K rámu karoserie je 

kolejnice upevněna pomocí dvou držáků. 

 

 

Obr. 56 - Ustavování dolní kolejnice pojezdu dveří 

Distanční podložka 

Dolní kolejnice posuvu 

Upínák kolejnice 
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 Následovala výroba jednotlivých kol pojezdu dveří soustružením. Na Obr. 57 je vidět 

část této výrobní operace – soustružení opěrné plochy kolečka. 

 

 

Obr. 57 - Výroba kol pojezdu 

 

 Po zhotovení osmi kusů těchto pojezdových kol došlo k jejich kompletaci a ověření 

funkčnosti. Sestavená pojezdová část je zobrazena na Obr. 58. V mezeře mezi konzolou a 

kolem posuvu je vidět podložka kola posuvu. 

 

Obr. 58 - Detail částečně složeného pojezdu dveří 

 

 Tvar těchto kol jsem vybral záměrně pro své vlastnosti v kombinaci s tvarem pojezdu 

dveří. Ten zaručuje dobré vedení pojezdu a svým tvarem zaručuje stabilitu ve směru pohybu. 

Položka kola posuvu 



             Bakalářská práce                                                                                             Radek Žák 

 

- 36 - 

 

Na Obr. 59 je názorně vidět vhodně zvolený tvar kol posuvu v závislosti na tvaru kolejnice 

posuvu. 

 

 

Obr. 59 - Detail pojezdu dveří 

 

 Čep dolního otočného mechanizmu byl zhotoven dle výkresové dokumentace a         

po ustavení optimální polohy došlo k jeho navaření na dolní pojezd, viz Obr. 60.  

 

 

Obr. 60 - Čep dolního pojezdu dveří 

Čep dolního 

pojezdu dveří 

Rám dveří 
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 Na čep jsem také připevnil pomocí matice a podložky domek s ložisky, který slouží 

k rotaci dveří. Tento domek byl také vyroben vysoustružením. Následně jsem do něj nalisoval 

ložiska. Detail domku s ložisky vidíme na Obr. 61. 

 

 

Obr. 61 - Nalisovaná ložiska čepu v ložiskovém domku 

 

 Pak jsem zhotovil uchycení domku do rámu dveří a domek k tomuto uchycení přivařil. 

Vše je možno vidět na Obr. 62. Toto uchycení slouží zároveň i jako držák horního pojezdu 

dveří. 

 

Obr. 62 - Čep dolního pojezdu s domkem uložení. 

Domek otočného 

čepu 
Ložisko čepu 

Horní kolejnice 

posuvu 

Uchycení domku 

na rám dveří 

Domek dolního 

pojezdu dveří 
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 Ustavení horní kolejnice posuvu na Obr. 63 jsem provedl pomocí dvojice upínáků 

svařovacího stolu. Vodorovná poloha upínáků shodná s polohou kolejnice zajistila dokonalou 

rovnoběžnost obou kolejnic. K rámu karoserie je upevněna pomocí dvou držáků. 

 

 

Obr. 63 - Ustavování horního pojezdu dveří 

 

 Následovalo vysoustružení čepu rotace spolu s ložiskovým domkem s nalisovanými 

ložisky. K domku byla přivařena ocelová tyč plochá 50mm x10mm. Vznikla tak páka rotace 

horního pojezdu dveří 

Upínák kolejnice 

Horní kolejnice 

posuvu 

Držák kolejnice 

posuvu 
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 Domek s čepem rotace je přivařen na tomu určeném místě na horním pojezdu dveří 

vyznačeným šipkou na Obr. 64.  

 

 

Obr. 64 - Plocha uchycení páky rotace na horní pojezd 

 

 K pojezdu dveří se pomocí matice s podložkou připevnila páka rotace horního pojezdu 

dveří. Tato páka na Obr. 65 zaručuje po otevření oddálení dveří od rámu po dané dráze ještě 

před samotným posuvem dveří a nedovoluje tak kolizi rámu dveří s rámem vozu. 

 

 

Obr. 65 - Páka rotace 

 

 Následně byl pro horní pojezd dveří vysoustružen dolní čep rotace, viz Obr. 66.  Poté 

také domek, do kterého byla nalisována ložiska. 

Místo přivaření 

čepu rotace 

Rám dveří 

Horní konzole 

posuvu 

Páka rotace 

Čep páky rotace 
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Obr. 66 - Dolní čep s ložisky horního pojezdu dveří 

 

 Domek s čepem rotace je přivařen v prahové části rámu karoserie ve vodorovné 

poloze. Domek s čepem rotace přichycený k rámu modelu je zobrazen na Obr. 67. 

 

 

Obr. 67 - Čep rotace horního pojezdu 

 

Domek 

čepu rotace 

Uchycení domku 

k rámu karoserie 

Rám dveří 

Čep rotace 
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 Na šipkou označené místo dolního čepu rotace na Obr. 68 je přivařena páka rotace 

dveří. 

 

Obr. 68 - Místo uchycení páky rotace k čepu rotace 

 

 Na Obr. 69 vidíme celkový pohled na systém čepů a páky horního pojezdu dveří. 

 

 

Obr. 69 - Mechanismus horního pojezdu včetně páky rotace a čepů rotace 

 

Místo přichycení 

páky rotace 

k čepu rotace Rám modelu 

karoserie 

Rám dveří 

Dolní čep rotace 

Konzola horního pojezdu dveří 

Horní čep rotace 

Páka rotace 
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 Pro snadný pohyb všech kol mechanismu bylo zapotřebí zhotovit napínáky těchto kol. 

Napínáky na Obr. 70 se skládají ze šroubu M6x50, matice a kousku pásové ocele                   

o rozměrech 30mm x 3mm. Pro dokonalé seřízení má každé kolo svůj vlastní napínák. 

 

Obr. 70 - Napínáky kol pojezdu rotace 

 

 Při zkoušení funkčnosti tohoto mechanismu se ukázalo, že pojezdy mají tendenci 

zajíždět do extrémních poloh, při kterých již tento pojezd nezaručuje bezproblémový posuv a 

dochází k nevhodnému pohybu dveří. Proto jsem na horní pojezd umístil dvojici dorazů.     

Na Obr. 71 je detail horní kolejnice posuvu s přivařeným koncovým dorazem posuvu. Tyto 

dorazy jsou umístěny v přední a zadní částí (v místě počátku a konce posuvu). Zabraňují výše 

uvedenému pohybu a navíc působí jako stabilizační prvek systému. 

Šroub M6x50 
Pásová ocel 

Matice 

Plech napínáku 
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Obr. 71 - Doraz horního pojezdu 

 

 Dále je na dolním čepu horního pojezdu dveří umístěn jisticí mechanismus posuvu 

dveří, viz Obr. 72. Tato pojistka slouží k zamezení rotace tohoto čepu při zavírání dveří a tím 

i omezuje následnou kolizi dveří a rámu karoserie. Tento mechanismus byl převzat ze Škody 

Favorit a následně přizpůsoben pro danou funkci. 

 

Obr. 72 - Pojistka posuvu dveří 
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 V přední části dveří je umístěn doraz dveří. Je zhotoven z čepu, pružinky, vodítka 

čepu a matice. Tento čep na Obr. 73 zaručí při zavírání dveří zavření do správné polohy. 

Zároveň slouží jako zádržný prvek dveří při jejich zavřené poloze a nedovoluje jejich pohyb 

do strany. 

 

Obr. 73 - Doraz dveří 

 

 V zavřené poloze zabraňuje bočnímu pohybu dveří také protikus zámku dveří, viz 

Obr. 74. Zámek je umístěn na rámu karoserie. 

 

Obr. 74 - Protikus zámku dveří 

Doraz čepu 

Pružina Čep 

Rám dveří 
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 Na následujících obrázcích vidíme jednotlivé fáze posuvu dveří. Dveře jsou zde 

zachyceny se zámkem dveří, který byl použit z vozu Škoda Fabia. 

 Obr. 75 zachycuje dveře v zavřené poloze. 

 

Obr. 75 - Dveře v zavřené poloze 

 Obr. 76 zachycuje dveře během fáze posuvu.  

 

Obr. 76 - Dveře ve fázi posuvu 
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 Obr. 77 zachycuje dveře v poloze jejich maximálního otevření. Při plném otevření 

těchto dveří je místo potřebné pro jejich otevření, oproti místu potřebnému pro otevření dveří 

u Škody Octavie druhé generace, menší o 10 cm. 

 

Obr. 77 - Dveře v maximální otevřené poloze 
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ZÁVĚR 

 V této práci byla vyřešena jedna z dalších možností nekonvenčního otevírání dveří      

u prototypu sportovního elektromobilu. Pro aplikaci návrhů byl také postaven částečný model 

karoserie spolu s dveřmi v měřítku 1:1. Při návrhu prototypu dveřních zavěšení byly 

zohledněny konvenční typy závěsů dveří automobilů. Při návrhu byla také brána v potaz 

bezpečnost posádky vozidla při bočním nárazu do vozidla. Mechanismus byl vyvinut a 

přizpůsoben základním požadavkům, které se mimo jiné řídily návrhem designéra. Je nutné 

podotknout, že se jedná o první fázi vývoje prototypového mechanismu otevírání dveří, který 

bude nadále vyvíjen a zdokonalován.  

 Tato práce otevírá další možnosti pro vývoj v oblasti inovativních dveřních 

mechanismů a zavěšení určených nejen pro sportovní automobily a jejich prototypy. Dále jsou 

z práce patrné další možnosti inovace a vylepšení, na kterých je potřeba dále pracovat a 

rozvíjet tak tento systém k dokonalosti. 

Pro následnou aplikaci daného systému otevírání dveří do sportovního elektromobilu 

bych navrhoval v první řadě zmenšení rozměrů, a také další využití prostoru dveří pro jiné 

mechanismy.  Zmenšením rozměrů také dosáhneme celkového odlehčení, které u sportovních 

automobilů hraje významnou roli. Například páka rotace by mohla být zhotovena 

z uhlíkového kompozitu. Významně by se tak zvýšila její tuhost a pevnost při namáhání 

v oblasti koncové části dveří. Ve finální podobě, kdy budou dveře kompletně osazeny všemi 

komponenty, počínaje stahováním oken, reproduktory, elektroinstalací, výplní dveří, 

zpětnými zrcátky atd., bude hmotnost dveří mnohem vyšší, než ve stávajícím stavu modelu. 

Možné odlehčení dalších částí konstrukce dveří, jako jsou např. výplně dveří, bych viděl 

všeobecně ve využití kompozitních materiálů a tvrzených plastů. Další kapitolou je odlehčení 

samotných mechanismů dveří pomocí minimalizace použitého materiálu, ale při zachování 

požadované pevnosti. Otevřenou stránkou je možnost volby dokonalejšího materiálu pro 

pojezdová kola, popř. výroba ozubení na samotném kolečku a vodicí kolejnici, kvůli 

dokonalejšímu odvalování koleček po vodicí kolejnici. S tímto návrhem je také úzce spjatá 

otázka automatizace celého systému posuvu. 

 Automatizace celého systému s použitím elektrických prvků by napomohla 

přesnějšímu a ucelenějšímu pohybu dveří. S tím také úzce souvisí další vývoj pojezdů a jejich 

modifikace pro použití mechanické síly elektromotoru na pohyb dveří. V každém případě by 
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se také manipulace s nimi stala komfortnější oproti stávajícímu manuálnímu otevírání. 

Manipulace uživatele s těmito dveřmi by se mohla omezit až na pouhé stisknutí jednoho 

tlačítka, nejlépe u dálkového ovládání a systém dveří by sám zaručil rychlé a bezproblémové 

otevření dveří. Pokud by ale došlo na automatizaci, doporučoval bych využití široké řady 

snímačů z hlediska bezpečnosti při otevírání dveří a manipulace s nimi. 

Vytvoření inteligentního automatizovaného otevírání dveří poskytuje další možnosti vývoje 

v dané oblasti, na kterou by bylo přinejmenším zajímavé se zaměřit. V tomto systému bych 

spatřil vizi do budoucna, na kterou bych se chtěl dále zaměřit ve své další práci. 
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