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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá návrhem sofistikovaného řešení a sestrojením 

funkčního prototypového modelu střešního panelu včetně jeho otevíracích mechanismů. 

Tento prototyp střešního panelu je určen pro sportovní elektromobil, vyvíjený na Katedře 

materiálů a technologií pro automobily. V teoretické části práce jsou shrnuty a detailně 

popsány základní typy konstrukcí střešních systémů včetně jejich principu. V praktické 

části práce je uveden návrh celého systému střešního panelu s pojezdy, který je dále 

podpořen počítačovým 3D modelem. Na základě těchto návrhů byl zhotoven první 

prototyp střešního panelu, který byl umístěn do modelu kokpitu elektromobilu, vyrobeného 

v měřítku 1:1. Součástí práce je také výkresová dokumentace k funkčnímu prototypu 

otevírání střešního panelu. 

 

Klíčová slova: střecha, střešní okno, posuvný panel, targa. 

 

ABSTRACT 

This thesis describes the design of sophisticated solution, and the construct of a 

functional prototype model of sliding roof panel including its opening mechanisms. This 

prototype sliding roof panel is designed for sporty electric car, developed by the 

Department of materials and technologies for automobiles. In the theoretical part of this 

work are summarized and described in details the basic structures types of roof systems, 

including their principles. In the practical part of this work is introduced the design of the 

whole sliding roof panel system with travels, which is further supported by a computerized 

3D model. On the basis of these proposals was made the first prototype of the sliding roof 

panel, which was placed in the cockpit of an electric model produced at a scale of 1:1. The 

work also includes drawings to a working prototype of sliding roof panel. 

 

Keywords: roof, drop garret car window, folding panel, targa. 
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ÚVOD 

První typy automobilů byly vyráběny bez jakéhokoliv zastřešení. V dalších letech 

vývoje automobilů následovaly nejrůznější konstrukce ochrany posádky před nehodami a 

nepříznivými povětrnostními vlivy. Uzavřené vozy s pevnou střechou nakonec získaly 

navrch, nicméně otevřené vozy zažívají v posledních dvou desetiletích renesanci. 

Skládání střechy probíhá dnes až na výjimky plně automaticky. Na tom mají svůj 

podíl také inovativní řešení skládacích střech. Velkým impulzem se stala ocelová skládací 

střecha představená první generací malých roadsterů. Ocelová skládací střecha není novou 

myšlenkou. V historii nalezneme například otevřené vozy s ocelovou skládací střechou. 

Nicméně až moderní technika umožnila realizovat tento druh střechy v dostatečně 

kompaktních rozměrech. Pro dvoumístné vozy stačí zpravidla dvoudílná střecha, která 

příliš neovlivňuje celkový design vozu. U některých vozů se ukládá nad zavazadlový 

prostor za sedadly jediný střešní panel umístěný nad hlavami cestujících. U čtyřmístných 

kabrioletů je konstrukce pevné skládací střechy složitější, protože musí zakrývat delší 

prostor, takže je zpravidla rozčleněna na tři díly, které se mohou různými způsoby skládat 

do vyhrazené části zavazadlového prostoru. 

Pevné skládací střechy bývají nejčastěji ocelové, ale mohou být vyrobeny i z jiných 

materiálů. Pevná skládací střecha poskytuje posádce podobnou ochranu před nepříznivým 

počasím jako kupé a napodobuje i jeho vzhled. Nevýhodou je vyšší hmotnost a větší 

rozměry, které zejména u čtyřmístných kabrioletů vyžadují kompromisy v oblasti designu 

zádě. Díky vyspělým izolačním materiálům lze i s nimi vytvořit uvnitř pohodlné a tiché 

prostředí jako v případě ocelové střechy. V supersportovních vozech zvládají plátěné 

střechy i jízdu v extrémních rychlostech. Zůstává ovšem větších náchylností plátěných 

střech k poškozením způsobeným například vandalismem. Bezpečnost posádky vozidla při 

nehodě a převrácení zajišťuje zesílená konstrukce rámu vozu, ochranné oblouky za 

sedačkami, či vystřelovací oblouky [1]. 

Cílem této bakalářské práce byl návrh a vytvoření funkčního prototypu střešního 

okna pro sportovní elektromobil. Specifickým znakem střešního okna je zajíždění do zadní 

části střechy, tím vytvoří střešní systém podobný systému TARGA. Součástí navrhovaného 
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řešení je také 3D model celého systému otevírání, dále také výroba funkčního prototypu, 

který bude zakomponován do vytvořeného modelu kokpitu elektromobilu. 

Cílovým vozem je elektromobil vyvíjený na Katedře materiálů a technologií pro 

automobily. Sportovní elektromobil byl navržen s pevnou střechou, kde střešní okno jako 

takové, bude zajíždět do zadní části střechy.  

Vyvíjený sportovní elektromobil bude poháněný čtyřmi trakčními elektromotory o 

celkovém výkonu 400kW a o maximálním krouticím momentu až 3080Nm. Elektromotory 

budou poháněny bateriemi o kapacitě 30 A/h. Baterie budou umístěny mezi nápravami a ve 

středové části vozu pro vytvoření ideálního rozložení hmotnosti a dosažení tak lepších 

jízdních vlastností. Nosný rám elektromobilu byl navržen jako příhradový a je osazen 

lichoběžníkovými nápravami, elektromotory, bateriovými boxy a karoserií z kompozitního 

materiálu. Prototyp karoserie byl vyhotoven ze skelného kompozitu.  
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1 SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU 

V současné době je na automobilovém trhu mnoho řešení střešních koncepcí. Ve 

většině případů se již střešní koncepce nevyvíjejí, většinou se přistupuje k různým 

úpravám stávající s použitím nejmodernějších technologií.  

Především se využívá moderních elektromotorů a počítačového řízení k plynulému a 

pohodlnému ovládaní střešního okna či skládací střechy. Důraz je kladen na pohodlí 

posádky vozu, proto došlo k přechodu například u skládacích střech k automatickému 

řízení skládání střechy.  

V následujících bodech budou detailněji rozvedeny typy střešních koncepcí 

použitelné v oblasti řešeného problému. 

 

1.1 Pevná střecha se střešním oknem 

Šíbr = střešní okno automobilu, které zajíždí pod střechu automobilu, z německého 

slova „schieber“ (šoupátko, posunovač, jezdec). 

Střešní okna bývají nejčastěji posuvná a výklopná se sklem. Posuvné okno se hodí do 

všech vozidel s normální střechou, výklopné dokonce i do vozidla se silně zakřivenou nebo 

krátkou střechou. Zatímco posuvné okno se při otevření zasouvá do stropu, výklopné se 

otevírá nad střechu vozidla. Skleněný panel střešních oken je z tónovaného bezpečnostního 

skla [2]. 

 

1.2 Koncept Targa 

Targa je koncepce s pevnou střechou s odnímatelnými nebo zasunovacími střešními 

panely. Střecha má tuhou střešní část za předními sedadly jako ochranu při převrácení 

vozidla. Zadní okno je obvykle pevné, odnímatelné nebo sklopné. Střecha může být 

kovová, skleněná, plátnová či plastová [3]. 
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Obr. 1 Klasická koncepce Targa [4]. 

Na Obr. 1 je červeně označen střešní panel klasického konceptu střechy targa. Panel 

se sundává ručně, vyjmutím ze západek a uvolněním zámku střechy, nebo elektricky, kdy 

se střešní panel zasouvá za zadní sedadla pod zadní okno. Střešní panel sundaný ručně se 

nechává v úložném prostoru vozu nebo mimo vůz kvůli své rozměrnosti. 

 

1.3 Koncept Roadster 

Roadster je znám také jako spyder či spider. Roadster je název pro typ kabrioletu, 

který má jen dvě sedadla vpředu a zpravidla odnímatelnou tuhou nebo skládací střechu 

plátěnou či kovovou. Rovněž má absenci bočních oken a zadního okna a většinou 

minimalistické využití čelního okna jak je vidět na Obr. 2. Roadster je vůz s důrazem 

kladeným na sportovní vlastnosti a ovladatelnost [5]. 

 

Obr. 2 Schéma Roadsteru [6]. 
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Typ roadster se dále dělí na: 

 Softtop - se skládací plátěnou střechou, je označován jako roadster či spyder. 

 Hardtop -  s pevnou odnímatelnou střechou, označovaný jako coupe roadster. 

 Speedster - s minimalistickým použitím čelního skla, postrádá jakoukoliv  

  formu ochrany posádky [5]. 

 

1.4 Koncept Hardtop 

Hardtop je typ karoserie bez „B“ sloupku. „B“ sloupek slouží jako podpora a výztuž 

karoserie. Některé automobilové koncepty nemají „B“ sloupek i u kategorie MPV, a 

kombinují otevírání předních a zadních dveří proti sobě. Střecha je buď tuhá, odnímatelná, 

rozebíratelná nebo zatahovací. U typu hardtop není řešeno uložení střechy, takže je nutné jí 

nechat ve skladovacím prostoru, například garáže. Výhodou je možnost variability 

interiéru. Nevýhodou může být značné nebezpečí při nehodě, kdy dojde k bočnímu nárazu 

nebo k převrácení automobilu přes střechu. Tento koncept je podstatně méně pevný než 

jiné typy karoserií a vyžaduje větší pevnost a zesílení rámu podvozku, aby se zabránilo 

vibracím a zvlnění karoserie v zatáčkách. S takto zesíleným rámem je hardtop pevnější a 

tužší než kabriolet, ale stále slabší a navíc i těžší (vzhledem k výztužím) než automobil s 

pevnou střechou [7]. 

 

Obr. 3 Hardtop s tuhou střechou [8]. 

Na Obr. 3 je vidět vůz typu hardtop s tuhou střechou. 
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Obr. 4 Hardtop s odnímatelnou střechou [8]. 

Na Obr. 4 je červeně vyznačená odnímatelná pevná část střechy. 

 

1.5 Mechanismy 

Otevírání střešního okna ať už posuvného či výklopného probíhá manuálně lidskou 

silou, která pohání převodové ústrojí v systému střešního okna nebo elektricky pomocí 

elektromotoru. Skládání a vytahování skládací či stahovací střechy probíhá podobně jako u 

střešního okna manuálně nebo elektricky. U ručního způsobu se střecha skládá do 

zavazadelníku ručně, tažením za přední část střechy a jejím poskládáním do zavazadelníku 

nebo elektricky pomocí hydraulického systému. Správné poskládání střechy zaručuje 

systém kloubů, kolen a lanek zabudovaných ve střeše, které se při tažení střechy starají o 

tzv. „dělení“ střechy na díly a jsou zabudovány vně spodní části střechy. U některých typů 

se střecha oddělává vcelku, pouze ručně, jelikož elektrický způsob není potřeba. 

 

1.6 Otevíraní a zavírání střešního okna 

Otevírání střešního okna, ať už posuvného, či výklopného probíhá manuálně lidskou 

silou, která pohání převodové ústrojí v systému střešního okna nebo elektricky pomocí 

elektromotoru. 

Při ručním způsobu otevírání a zavírání posuvného střešního okna probíhá manuálně. 

Otáčením kličkou okolo své osy, probíhá v převodovém ústrojí střešního systému 

k převodu točivého momentu na pohyb posuvný střešního okna. Točivý moment z kličky 

je přenesen přes šroubovici, řetěz, řemen nebo soustavu lanek na mechanismus posuvu. 

Na Obr. 5 je znázornění principu posuvného střešního okna. U elektrického způsobu 

se točivý moment elektromotorku (1) přenáší přes ozubený převod na pastorek, který 
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posunuje točivý moment dále na šroubovici, která vykonáváním točivého momentu a 

zároveň posuvného pohybu zapříčiní pohyb okna (5). Šroubovice je připojena 

k posuvnému elementu (4), který se posunuje po kolejnici (2) uvnitř systému střešního 

okna [9]. 

 

Obr. 5 Princip posuvného střešního okna [9]. 

Možností mechanismů otevírání je několik typů, avšak všechny pracují na podobném 

principu. 



 Bakalářská práce                                                                              Tomáš Kotulek 

 

Katedra materiálů a technologií pro Automobily, VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 

15, 708 33 Ostrava.                                   - 9 - 

 

 

Obr. 6 Jiný princip posuvného otevírání okna [10]. 

Na Obr. 6 je jiný princip posuvného otevírání okna. U tohoto typu okna je pracovní 

cyklus zajištěn elektromotorkem (3), který má převodník momentu přímo v sobě a 

prochází jím šroubovice (4). Ta je připojena k posuvu okna (1) a svým otáčením zajišťuje 

pohyb okna (2) na kolejnici [10]. 

U výklopného střešního okna je mechanismus jednodušší, avšak výklopné okno 

neposkytuje potřebný komfort a nedává cestujícím pocit otevřeného prostoru. 

 

Obr. 7 Princip výklopného okna [11]. 

Výklopné střešní okno je znázorněno na Obr. 7 a je otevíráno pomocí šroubového 

převodu (4), který svým otáčením, ať už ručně či za pomocí točivého momentu 

elektromotoru, tlačí na pevný čep v mechanismu (3), ten nutí zvedat zadní část okna (2). 

Díky pevnému, ohybnému uchycení v přední části dochází k vyklopení okna. Čepy 

v mechanismu zajišťují správné polohování a zpětně usnadňují uzavírání [11]. 

1.7 Střešní panely 
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Odejmutí střešního panelu nebo panelů probíhá většinou ručně, vyjmutím z pevné 

polohy po uvolnění zámků panelů z rámu. 

Klasická koncepce targa 

 

Obr. 8 Klasická koncepce targa (1 – střešní panel, 2 - pojezd, 3 - rám, 4 - kolejnice, 5 – 

vzduchový deflektor) [12]. 

Na Obr. 8 je znázorněna klasická koncepce targa. Střešní panel je poháněn 

elektromotorem. Panel sjíždí díky integrovaným pojezdům pod zadní okno po kolejnicích 

nad zadní sedadla a je omezen dorazy. Cestující díky svému nízkému profilu nijak 

neomezuje [12]. 

T - typ targa 
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Obr. 9 T - typ Targa (1 - střešní panely) [13]. 

 

 

Obr. 10 Vyjmutí panelu [13]. 

 

Na Obr. 9 je zobrazen T-typ targa. Obr. 10 zobrazuje rám okna (3), ten zajišťuje 

pevnou polohu panelu, ať už plechového či skleněného. Okno či panel (2) se odnímá při 

uvolnění zámků (1) z pevné polohy směrem ven [13]. 
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1.8 Mechanismus skládací střechy 

Skládání střechy je založeno na spolupráci kloubových mechanismů, hydraulických, 

lankových nebo řetězových systémů. Níže jsou popsány mechanismy střech dvoudílných a 

třídílných. 

Na Obr. 11 je znázorněna dvoudílná skládací střecha. Střecha se skládá následujícím 

způsobem: první díl střechy je vytlačen vzhůru tlačnou silou pístnice, která tlačí silou do 

kloubového mechanismu. Ten je za pomocí čepu vytlačen vzhůru a následně převrácen 

okolo osy mechanismu [14]. Na Obr. 12 je znázorněn mechanismus dvoudílné skládací 

střechy. 

 

Obr. 11 Dvoudílná skládací střecha (1 - první díl střechy, 2 - druhý díl střechy, 3 – 

mechanismus) [14]. 
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Obr. 12 Mechanismus (1 – první díl střechy, 2 - kloub, 3 - pístnice, 4 - píst) [14]. 

Na Obr. 13 je vyobrazena skládací střecha třídílná. Pohyb střechy a její poskládání 

do zavazadelníku jsou řešena soustavou kolen a kloubů, které se otáčejí. Skládání spočívá 

v přizvednutí prvního dílu střechy a jeho tažením směrem dozadu k druhému a třetímu 

dílu. Tím dojde v kloubním systému k namáhání a uvolnění do volné polohy, kterou 

dovolují zarážky a omezovače [15]. 
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Obr. 13 Třídílná střecha [15]. 

 

Obr. 14 Mechanismus třídílné střechy otevřený (A) a složený (B) [15]. 

Jak je patrné z Obr. 14, díly se skládají v pořadí 3 - 2 - 1. První díl zároveň slouží 

jako zakrytí střešního systému v úložném prostoru. 
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2 KONSTRUKČNÍ NÁVRH 

2.1 Konstrukční návrh střešního systému 

Zadáním bakalářské práce byl návrh a vývoj stahovací střechy pro sportovní 

elektromobil. Zvolil jsem řešení posuvného střešního panelu, které se ukázalo jako 

jednodušší a pro vyvíjený sportovní elektromobil také nejvhodnější. A to nejen z hlediska 

estetického, ale také především z hlediska nízké hmotnosti.  

Jako předlohu pro svůj návrh a konstrukci byl využit již známý koncept střechy typu 

Targa a posuvného střešního okna. Bylo využito střešního okna z produkčního vozu Ford 

Escort od výrobce Webasto. 

Prvotním úkolem bylo rozebrání střešního okna na jednotlivé elementy a následné 

očištění od originálního maziva. Na Obr. 15 jsou znázorněny jednotlivé díly střešního 

okna. Dále jsem navrhl nové uchycení do modelu kokpitu automobilu a úpravu stávajících 

dílů. 

 

Obr. 15 Upravené díly střešního okna. 
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2.2 Použité materiály 

Pro vytvoření funkčního modelu posuvného střešního panelu byla zvolena jako 

nejvhodnější materiál ocel 11 373, pro svou dobrou dostupnost, přijatelnou cenu a možnost 

velkého výběru různých profilů. 

V Tab.1 je uveden přehled použitých materiálů pro model posuvného střešního 

panelu a také seznam použitého spojovacího a pomocného materiálu. 

Tab.1 Použité materiály. 

Použitý materiál – Ocel 11 373 konstrukční. 

Střešní panel: profil čtvercový, svařovaný 10 x 1 mm. 

Držáky střešního systému: ocelová tyč plochá 20 x 5 mm. 

Rám kokpitu: profil čtvercový, svařovaný 15 x 1 mm, ocelová tyč kruhová ø 20 x 2 mm. 

Ostatní: profil čtvercový, svařovaný 20 x 2 mm, 25 x 2 mm, 10 x 1 mm. 

Použitý spojovací materiál. 

Šrouby vedení 

Šrouby domku převodníku 

Šrouby držáků střešního panelu 

Button M5 x 16 mm – 18 ks. 

se zápustnou hlavou M4 x 16 mm – 2 ks. 

Button M6 x 10 mm – 6 ks. 

Použitý pomocný materiál. 

Šroub pomocný k bowdenu 

Bowdeny 

Stahovací pásky  

M8 x 20 mm – 2 ks. 

4 ks. 

15 ks. 
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2.3 Vytvoření počítačového modelu 

Modelování a simulace funkce střešního panelu byla provedena v programu 

Autodesk Inventor 2011. 

Následující obrázky zachycují a popisují jednotlivé části střešního posuvného 

systému spolu s popisem jednotlivých částí. 

Na Obr. 16 je zachycen střešní panel upevněný k pojezdovým kolejnicím se 

zvedacím mechanismem. 

 

Obr. 16 Kompletní střešní systém. 

Na Obr. 17 je znázorněn detail mechanismu. Mechanismus je částečně upevněn na 

pojezdovém prvku se šroubovicí, který se pohybuje ve vodící liště a částečně na pojezdu 

připevněném k střešnímu panelu. 
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Obr. 17 Detail mechanismu. 

Model konstrukce samostatného střešního panelu je zobrazen na Obr. 18, ten je 

uchycen k pojezdům držáky, které jsou zobrazeny na Obr. 17. 

 

Obr. 18 Samostatný střešní panel. 

Jak je vidět na Obr. 19, střešní panel byl vymodelován v mírném oblouku, který 

odpovídá zakřivení konstrukce střechy. 

 

Obr. 19 Zaoblení střešního panelu. 

Zdvihací 

mechanismus. 
Pojezdový prvek. 

Držák střešního panelu. 

Pojezdové vedení. 



 Bakalářská práce                                                                              Tomáš Kotulek 

 

Katedra materiálů a technologií pro Automobily, VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 

15, 708 33 Ostrava.                                   - 19 - 

 

Držák upevňující střešní panel k pojezdu je znázorněn na Obr. 20. Pevné spojení 

mezi držákem a pojezdem zajišťují vždy tři šrouby Button M4 x 10 mm. 

 

Obr. 20 Detail držáku. 

Jezdec je prvkem zajišťujícím pohyb celého systému a je zobrazen na Obr. 21. Na 

obrázku je rovněž zobrazena šroubovice, která je součástí jezdce a pohybuje celým prvkem 

podle otáčení pastorku v domku. 

 

Obr. 21 Detail jezdce se šroubovicí. 

Upevňující šrouby 

M6 x 10 mm. 

Pojezdový prvek. 

Držák střešního 

panelu. 

Střešní panel. 

Šroubovice. 

Jezdec. 

Průchozí díra pro  

čep mechanismu. 
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 Domek je zachycen na Obr. 22. Obsahuje vodící díry pro šroubovici a pastorek. 

Skládá se ze dvou částí, které jsou pevně spojeny dvěma šrouby M4x16 mm. 

 

Obr. 22 Detail domku převodníku. 

 Na Obr. 23 je zachycen pastorek převádějící točivý moment na posuvný pohyb 

šroubovice a tím na pohyb celého mechanismu. 

 

Obr. 23 Pastorek v domku převodníku. 

Šroub se zápustnou 

hlavou M4 x 16 mm. 

Domek převodníku. 

Vodící díry 

šroubovice. 

Pastorek. 

Šroubovice. 

Spodní část domku 

převodníku. 
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Na Obr. 24 a na Obr. 25 jsou detailní pohledy na kompletní střešní systém. Po 

ověření funkčnosti celého modelu a simulaci pohybu následovala stavba skutečného 

prototypu modelu posuvného střešního panelu. 

 

Obr. 24 Detail na celý 3D model při pohledu zprava. 

 

Obr. 25 Detail na celý 3D model při pohledu zleva. 
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3 VYTVOŘENÍ FUNKČNÍHO MODELU 

Pro realizaci výroby skutečného modelu posuvného střešního panelu bylo nejprve 

nutné sestavit podle grafického 3D návrhu designéra, viz Obr. 26, trubkový model rámu 

vozidla v měřítku 1:1. Střešní část byla během realizace stavby pozměněna z důvodu nízké 

pevnosti a celistvosti navržené konstrukce. 

 

Obr. 26 Grafický 3D návrh designéra. 

Ohýbání a tvarování trubek, čtvercových profilů bylo uskutečněno na elektrické 

stolní ohýbačce a řídilo se dle výrobních výkresů v měřítku 1:1. Sestavení a svaření 

jednotlivých trubek, čtvercových profilů probíhalo na speciálním svařovacím stole jak je 

vidět na Obr. 27. Pro pevné a přesné ustavení jednotlivých profilů bylo použito svorek a 

upínek, upevněných šrouby ke svařovacímu stolu. 
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Obr. 27 Sestavení na svařovacím stole. 

Po dokončení hrubého trubkového modelu kokpitu vozidla zobrazeného na Obr. 28 

byl vyroben model střešního panelu.  

 

Obr. 28 Dokončený rám.  
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Detail hotové střešní části rámu kokpitu je zobrazen na Obr. 29. 

 

Obr. 29 Detail střešní části rámu. 

Rám střešního panelu byl zhotoven stejnou technologií jako rám kokpitu, přičemž 

bylo použito čtvercových profilů 10 x 1 mm. Rozměry a tvary kopírují tvary a linie střešní 

části kokpitu, jak je vidět na Obr. 30. Za účelem slícování rámu střešního panelu se 

střešním otvorem byl panel pevně ustaven k rámu a vymezen pomocí distančních 

podložek. 

 

Obr. 30 Konstrukce střešního panelu. 

Střešní část 

kokpitu. 

Rám střešního 

okna. 
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Pro zajištění dostatečné pevnosti a tuhosti bylo nezbytné do vnitřní části konstrukce 

rámu panelu přivařit výztuhy. Na Obr. 31 je rám střešního panelu, který je vyrobený ze 

čtvercového profilu 10 x 1 mm. Příčky v rámu střešního okna mají zpevňovací funkci, 

prozatím zvyšující tuhost rámu. Tuhost samotného rámu střešního panelu bude následně u 

finálního modelu zvýšena např. přilepením kaleného skla (tříštivé bezpečností sklo, 

využívající se u automobilů), popř. kompozitové výplně, která nahradí stávající příčky, viz 

Obr. 31.  

 

Obr. 31 Rám střešního okna s výztuhami. 

Dalším krokem bylo vytvoření držáků střešního panelu k pojezdům. Držáky byly 

vyrobeny úpravou stávajících držáků. Úprava spočívala v připevnění držáků k pojezdům a 

následném svaření. Hotové a již připevněné držáky jsou patrné na detailu na Obr. 32. 

 

Obr. 32 Detail připevněného držáku. 

Příčky zvyšující tuhost 

prototypu okenního 

rámu. 
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Následovala výroba držáků pojezdových vedení. Jak vyplývá z Obr. 33, bylo 

nezbytné z hlediska ušetření prostoru pro cestující v kabině vozidla, aby pojezdová vedení 

nebyla rovná, ale zaoblená. 

 

Obr. 33 Pojezdová vedení před upevněním. 

Proto byly držáky pojezdových vedení zhotoveny z ocelové tyče ploché o rozměrech 

20 x 5 mm, která byla následně ohnutá tak, aby celý systém posuvného střešního panelu 

zabíral co nejméně prostoru. Na Obr. 34 jsou znázorněna pojezdová vedení, která jsou 

vyrobena z plastu, a po připevnění k držákům šrouby, perfektně kopírují tvar díky své 

elasticitě. 

 

 

 

Obr. 34 Kompletní pojezdové vedení. 

Pojezdová vedení. 

Držák 

z ocelové 

ploché tyče. 

Pojezdové 

vedení. 
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Po zkompletování pojezdových vedení s držáky se přistoupilo k připevnění 

zkompletovaného vedení k střešní části rámu. To bylo provedeno přivařením malých 

ocelových pásků obdélníkového průřezu k držákům pojezdových vedení na každém 

z konců a rovněž k střešní části rámu tak jak je vidět v na Obr. 35. Na tomto obrázku 

můžeme rovněž vidět funkční prohnutí obou pojezdových vedení a také prohnutí rámu 

střešního panelu. 

 

Obr. 35 Zadní pohled na již ukotvené vedení. 

Na Obr. 36 je zobrazen detailní pohled na uchycení zadní části držáku s pojezdovým 

vedením k střešní části. 

 

Obr. 36 Detail zadního uchycení. 

Upevněné pojezdové vedení. 

Zadní uchycení. 
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Dalším krokem byla výroba a umístění spodní části domku převodníku na 

požadované místo v modelu kokpitu, viz Obr. 37. Ten slouží k převedení otáčivého 

pohybu na pohyb posuvný. Tento pomocný díl byl zhotoven úpravou dílu původního 

střešního okna a byl přivařen do rámu čelního okna. 

 

Obr. 37 Detail spodní části domku převodníku. 

 

Obr. 38 Uchycení domku převodníku. 

Dále můžeme na Obr. 38 vidět řešení uchycení spodní části domku v rámu čelního 

okna pomocí ocelových plochých tyčí. Do nich byly následně vyvrtány průchozí díry a 

vždy v jedné díře byl vyřezán závit pro připevnění bowdenu pro průchod šroubovice. Díra 

se závitem je zobrazena na Obr. 39. 
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Obr. 39 Detail díry a závitu. 

V důsledku složitého tvaru rámu čelního okna a namáhání šroubovice při pohybu 

byla šroubovice vedena do domku bowdeny. Bowdeny zajišťují její pevné a ohebné vedení 

a rovněž slouží jako ochrana šroubovice a rámu před poškozením a znečištěním. Pro pevné 

upevnění bowdenů k pojezdovému vedení a ke spodní části domku bylo nutno provést 

několik úprav. 

Na výstupu šroubovice z pojezdového vedení byl přivařen nátrubek, který zajišťuje 

čistý průchod šroubovice a rovněž slouží jako vedení bowdenu, který se do nákružku 

zasune. Nákružek byl zhotoven z ocelové trubičky a je zobrazen na Obr. 40. 

Průchozí díra. 

Závit. 
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Obr. 40 Detail nátrubku. 

Na vstupu do domku převodníku je vyřezán v díře závit. Ten slouží k upevnění 

bowdenu přišroubováním, který byl opatřen závitem. Úprava spočívala v provrtání šroubu 

rozměru M8 x 5 mm a následném spasování a svaření s bowdenem, který se do vyvrtané 

dutiny v hlavě šroubu zasunul. Byl zavařen po obvodě hlavy šroubu. Bowdeny jsou 

připevněny k rámu rychloupínacími páskami. Toto bylo zvoleno kvůli zamezení pohybu 

bowdenů. Kompletní úprava je patrná z Obr. 41. 

 

Obr. 41 Kompletní úprava bowdenů. 

Nátrubek. 

Nátrubek. 
Zašroubovaný bowden. 
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Na Obr. 42 je znázorněna funkce převodníku. Pastorek je uchycen mezi dvěma 

šroubovicemi (1. – levá, 2. - pravá strana posuvu). Rotační pohyb pastorku je převeden na 

šroubovici a šroubovice vykonává pohyb posuvný. Tím zajišťuje pohyb celého 

mechanismu. 

 

Obr. 42 Převodník. 

Jako finální část výroby prototypu považuji konečné spasování všech dílů v  

kompaktní funkční sestavu a zkoušku její funkčnosti. Při výrobě došlo k znečištění dílů, 

bylo tedy nezbytné celý systém rozebrat, vyčistit a znovu zkompletovat. Kompletní sestava 

je zobrazena na Obr. 43. 

 

Obr. 43 Kompletní sestava. 
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Ukázka funkce střešního systému je zobrazena na Obr. 44 - 46 a sice ve třech 

polohách: Otevřeno – Obr. 44, částečně uzavřeno – Obr. 45 a zcela uzavřeno – Obr. 46.  

 

Obr. 44 Poloha - otevřeno. 

 

Obr. 45 Poloha - částečně uzavřeno. 



 Bakalářská práce                                                                              Tomáš Kotulek 

 

Katedra materiálů a technologií pro Automobily, VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 

15, 708 33 Ostrava.                                   - 33 - 

 

 

 

Obr. 46 Poloha - zcela uzavřeno. 
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4 ZÁVĚR 

Úkolem této práce bylo navržení nekonvenčního řešení posuvné střechy u prototypu 

sportovního elektromobilu. K realizaci návrhu byl postaven částečný model karoserie 

v měřítku 1:1 s posuvným střešním panelem. Při návrhu prototypu posuvného střešního 

panelu byly zohledněny známé koncepty pevných či stahovacích střech a pohodlí posádky 

vozidla. Mechanismus byl upraven a přizpůsoben základním požadavkům, které se mimo 

jiné řídily návrhem designéra. Jelikož se jedná o první verzi střešního mechanismu, bude 

dále počítáno s dalším vývojem a zdokonalením. 

Tato práce ukazuje směr možného vývoje v oblasti finální aplikace střešního okna na 

výsledný produkt vývoje elektromobilu na Katedře materiálů a technologií pro automobily. 

Z této práce dále plynou následné možnosti zdokonalování navrhnutého systému. 

Ve finální aplikaci systému střešního mechanismu sportovního elektromobilu je 

několik způsobů možného vylepšení. V první řadě je zde možnost použití dokonalejších a 

pevnějších materiálů především při výrobě pojezdů, vedení či zdvihacího mechanismu. 

Tyto komponenty mohou být vyrobeny z uhlíkového kompozitu či hliníkové slitiny. 

Dalším možným způsobem vývoje by mohlo být snižování hmotností celého 

konstrukčního celku, např. volbou vhodných materiálů. Tímto by bylo dosaženo odlehčení, 

které je u sportovních automobilů velice žádoucí. Nahrazení ohebných bowdenů 

ohýbanými ocelovými trubkami bude mít za následek přesné a spolehlivé vedení šroubovic 

s jezdci. 

Neméně podstatným způsobem vývoje by mohla být elektrifikace celého systému 

za použití elektrických prvků. Tím by došlo k zdokonalení a zpřesnění pohybu střešního 

mechanismu a manipulace řidiče s ním by se stala příjemnější a pohodlnější oproti 

stávajícímu manuálnímu otevírání. Manipulace uživatele se střešním oknem by se mohla 

omezit až na pouhé stisknutí jednoho tlačítka. 
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