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ABSTRAKT 

Tématem mé bakalářské práce je Konstrukční návrh motocyklové stupačky. Celou práci 

jsem rozdělila do sedmi kapitol. Ve druhé kapitole stručně popisuji vývoj a historii 

jednostopých vozidel, od odrážedla až po samotný motocykl s motorem. Třetí kapitola je 

věnována stavbě a ergonomii motocyklu, určení těžiště, typové rozdělení motocyklů 

a výběr používaných materiálů pro stavbu vozidel. Další čtvrtá kapitola uvádí popis 

řešeného motocyklu YamahaYZ85 a v páté kapitole jsou popsány požadavky na stupačku 

motocyklu. Šestá kapitola je věnována převážně pevnostním výpočtům stupačky a návrhu 

tvaru a rozměrů stupačky. Sedmá a poslední kapitola v mé bakalářské práci se zabývá 

zhodnocením a doporučením. 

Klíčová slova: motocykl, stupačka, opěrné body, ergonomie, pevnostní výpočet, čep, ohyb, 

smyk, otlačení. 

 

ABSTRACT 

The topic of my thesis is the construction design of motorcycle footboard. All work is 

divided into seven chapters. In the second chapter briefly describes the evolution and 

history of two-wheeled vehicles, from bikes to the actual motorcycle with motor. Third 

chapter is devoted to the construction and ergonomics of the bike, setting of priorities, the 

type and distribution of motorcycles choice of materials used for construction vehicles. 

Another fourth chapter provides a description of the solved motorcycle YamahaYZ85 and 

in the fifth chapter describes the requirements for running motorcycle´s footboard. The 

sixth chapter is devoted mainly footboard strength calculations and design the shape and 

dimensions footboard. The seventh and final chapter of my thesis deals with the evaluation 

and recommendation. 

Key words: motorbike, footboard, supporting point, ergonomics, strength calculation, 

flection, skid, deformation. 
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1 ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce je Konstrukční návrh motocyklové stupačky. Motocyklové 

stupačky jsou pro řidiče motocyklu jedním z důležitých opěrných bodů a mají pro vlastní 

jízdu výrazný význam. Řešeným motocyklem je Yamaha YZ85.  

Celou práci jsem rozdělila do kapitol. Řídila jsem se zadáním, jen do druhé kapitoly 

jsem vsunula stručný popis vývoje a historie jednostopých vozidel od odrážedla až po 

samotný motocykl s motorem. Dále je popsáno typové rozdělení motocyklu, způsob jízdy 

na nich, ergonomie. Pro způsob jízdy je důležitý vliv těžiště motocyklu, který je také 

v práci popsán. Pro konstrukční návrh vlastní stupačky je důležité zohlednit požadavky na 

stupačku a provést analýzu stávající stupačky s pevnostní kontrolou. Výsledky analýzy 

jsou brány v úvahu při návrhu nové stupačky.  

Součástí práce je výkresová dokumentace nové stupačky. 
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2 VÝVOJ MOTOCYKLU 

Motocykl je dopravní prostředek opatřen dvěma koly, která jsou umístěna za sebou. Mezi 

nimi je jednotka pohánějící tento dopravní prostředek. Motocykl je poháněn spalovacím 

nebo elektrickým motorem. Používá se dvoutaktní nebo čtyřtaktní spalovací motor nebo 

stejnosměrný elektromotor. Směr se při jízdě vozidla ovládá řídítky. V dnešní době jsou 

motocykly řazeny jako jednostopá motorová vozidla. Motocykl umožňuje skvělou dopravu 

na vzdálená místa a využívá se i v různých sportovních disciplínách motoristického sportu. 

Již na konci 18. století se objevila první vozidla o dvou kolech. Bylo to jakési 

odrážedlo bez řízení. Řízené přední kolo měl až tzv. koníček, který byl asi od roku 1817 

velmi populární mezi vyšší společenskou vrstvou více jako hračka, než dopravní 

prostředek. Později se díky skotskému kováři Kirpatriku Mac Millanovi objevil bicykl 

a pedály a klikami (okolo roku 1842).  

Ještě v roce 1869 francouzský stavitel bicyklů Michaux a inženýr Louis Guillaume 

Perreaux upevnili malý parní stroj do svého „kostitřasu“ (obrázek 1). Podnikl zkušební 

jízdu dlouhou asi 16 km. Usoudili, že tento parní stroj by bylo vhodnější využít do tříkolek 

a v projektu nepokračovali.  

V roce 1885 se objevil Roverův bezpečnostní bicykl (obrázek 2), který svým uspo–

řádáním byl přímou inspirací pro vznik budoucího motocyklového podvozku. 

Obrázek 2 Roverův bezpečnostní bicykl  

Obrázek 1 Bicykl s parním pohonem 
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V roce 1876 si Dr. Nicholaus Otto dal patentovat princip čtyřdobého motoru a se svým 

asistentem Gottliebem Daimlerem motor sestrojili. Roku 1885 vzniklo vozidlo s dřevěným 

rámem a motorem umístěným uprostřed stroje vertikálně, zadní kolo bylo poháněno 

řemenicí přes předlohový hřídel a odtud ozubeným kolem (obrázek 3). Zadní brzda byla 

ovládána otočnou rukojetí na řídítkách, vzduchem chlazený motor měl 700 otáček/min. 

Daimlerův syn Paul na něm ujel 10. listopadu 1885 9,5 km a stal se tak prvním mo–

tocyklistou na světě. 

V osmdesátých a devadesátých letech devatenáctého století pokračovaly pokusy se 

spalovacími motory a s dvou, tří i čtyřkolovými vozidly. V provozu už byly první 

motocykly, k dokonalosti však měly ještě hodně daleko. Řešení Roverova bezpečnostního 

bicyklu se stalo vzorem, jak má vypadat motocyklový podvozek, ale s umístěním motoru 

stále ještě konstruktéři experimentovali. I motory bylo stále třeba zdokonalovat a přidávat 

na výkonu. 

Roku 1894 bratři Hildebrandové a jejich společník Alois Wolfmüller zkonstruovali 

dvouválcový čtyřdobý motor. Pro nový motor byl běžný velocipedový podvozek příliš 

měkký, a proto jej umístili do zvlášť zkonstruovaného rámu (obrázek 4). Zdokonalený stroj 

vyvinul rychlost 38,6 km/h a začal se prodávat veřejnosti.  

Obrázek 3 Vozidlo s dřevěným rámem 

Obrázek 4 Stroj z roku 1894 
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Motor byl dvouválcový, vodou chlazený. Motocykly měly vážné konstrukční pro-

blémy jako – dlouhé ojnice pístu vedly přímo na zadní kolo, takže jízda při malých 

rychlostech nebyla zdaleka plynulá a při nižších rychlostech než 8 km/hod nebyla vůbec 

možná, motor neměl setrvačník.  

Významný přínos k pokroku znamenaly i české motocykly Laurin a Klement, stavěné 

v Mladé Boleslavi. První prototyp motocyklu z roku 1898 měl motor před hlavou rámu 

a pohon plochým řemenem na přední kolo.  

Mezi francouzské experimentátory na počátku dvacátého století patřili bratři 

Wernerové. V roce 1901 zkonstruovali motocykl Werner. Znamenal další posun 

konstrukce bicyklu a motoru. Nově koncipovaný rám měl motor vložen do prostoru mezi 

oběma dolními konci trubek rámu. Díky dalším prvkům, jako značně zdokonalenému 

karburátoru, ráfkovým brzdám a elektrickému zapalování se tento stroj stal jedním 

z prvních prakticky použitelných motocyklů. Neměl spojku, takže motor nemohl běžet, 

když motocykl stál. Brzdy byly velmi málo účinné. Nedostatečný výkon motoru znamenal, 

že při vyjíždění do jakéhokoliv vyššího svahu musel jezdec šlapat do pedálů. Kola nebyla 

odpružena, takže se stroj s jezdcem neustále otřásal. Za necelých patnáct let se tyto stroje 

proměnily v použitelný silniční dopravní prostředek.  

Rozhodující pokrok přineslo období do roku 1914 (obrázek 5). Bylo dosaženo řady 

klíčových zlepšení jako – elektrický akumulátor a zapalovací svíčka, nové zavěšení 

předního kola, teleskopická vidlice. Byla zavedena spojka, která umožnila používat 

náročnější, ale účinnější hnací řetěz. Řada firem začala vybavovat motocykly i převo–

dovkou. Pro zlepšení ovládání se osvědčilo použití a všeobecné rozšíření lanka a lanovodů. 

Obrázek 5 Motocykl z roku 1914 
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Další vývoj výkonnosti motoru pomohl dosáhnout vyššího výkonu strojů. Příkladem je 

motocykl Scott (obrázek 6).  

Období po první světové válce přineslo nadvládu britského motocyklového průmyslu 

nad ostatní konkurencí. Charakteristický pro tuto dobu je čtyřdobý jednoválcový motor 

s postranními ventily, primární převod nekrytým řetězem na samostatnou dvoustupňovou 

nebo třístupňovou převodovku a převod sekundárním řetězem na zadní kolo.  

Průmyslově významná výroba motocyklů s dvoudobými motory se rozvíjela v Ně–

mecku po skončení světové hospodářské krize a je spojena se značkou DKW. V Zschopau 

vyrobili první dvoudobý motocykl DKW v roce 1920 (obrázek 7). 

Motocykl se ve 20. letech stává plnohodnotným dopravním prostředkem a po celém 

světě se objevuje mnoho nových výrobců. Typickými znaky motocyklů tohoto období je 

uzavřený jednotrubkový rám, neodpružené zadní kolo, odpružená přední vidlice, objem 

motoru 50–1000 cm
3 

maximální rychlost vrcholných sériových stroji této doby je až 

160 km/h, ale vzhledem ke kvalitě tehdejších komunikací jí bylo možné využít velice zříd–

ka. Používaly se většinou jednoválcové motory, výjimečně dvouválcové. 

Obrázek 7 Motocykl DKW 

Obrázek 6 Motocykl Scott 
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Před druhou světovou válkou se stále častěji objevují drahé luxusní stroje jako Ariel 

Square Four, Brough Superior SS100 (274 km/h)
 a 

mnoho dalších. Ty však jsou pouze pro 

bohatou střední třídu, protože hospodářská krize a po ní následující válka přály spíše 

jednoduchým strojům. Typickými znaky motocyklů tohoto období je uzavřený páteřový 

rám, zadní kola začínají být odpružena kluzákem, přední teleskopickou vidlici nahrazuje 

paralelogramová, maximální rychlost až 200 km/h. 

V období mezi dvěma válkami se mnohem rychleji rozrůstal počet automobilů než 

motocyklů. Motocykl byl ještě příliš drahý jako levný dopravní prostředek a nebyl ani 

dokonalý pro masovější sport. 

V Čechách se od roku 1929 zabývala výrobou motocyklů firma Františka Janečka, 

v současnosti se oficiálně nazývá Jawa s r. o. se sídlem v Týnci nad Sázavou. Název Jawa 

vznikl spojením prvních slabik jména zakladatele firmy a názvu motocyklu Wanderer, 

jehož licenci na výrobu zakladatel firmy zakoupil. Za svou existenci Jawa uvedla na trh asi 

třicet modelů různých motocyklů (obrázek 8). V 50. letech byla Jawa ve špičce moto–

cyklových výrobců. Vyvinula i malý motocykl Jawa 50 Pionýr, který se pak vyráběl 

v Považské Bystrici. 

  

Obrázek 8 Motocykl Jawa 
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3 TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU  

Motocykl je jednostopé vozidlo, jehož podvozek tvoří dvě části - dva podvozkové pod–

systémy, které jsou otočné kolem společné osy. Tou osou je otočná hlava řídítek. Jeden je 

složen z přední vidlice s předním kolem, brzdou, světlometem a řídítky a druhý podsystém 

se skládá z rámu, motoru s převodovkou, zadní vidlice se zadní brzdou, zadním kolem 

a sedadla jezdce.  

3.1 Stavba motocyklu a jízdní vlastnosti 

Konstrukce podvozku má zásadní vliv na jízdní vlastnosti motocyklu Jedním ze zásadních 

údajů je úhel sklonu přední vidlice – úhel řízení (obrázek 9). Malý úhel řízení má na 

motocykl lepší stabilizující účinek, zlepšuje vedení předního kola při vysokých rych–

lostech. Při malé rychlosti se s ním špatně manévruje. Větší úhel řízení poskytuje zcela 

opačné vlastnosti od předchozího, vyniká lepší ovladatelností. Ať už v terénu či na silnici 

je možno s tímto motocyklem velice ostře manévrovat. Úhel řízení bývá 55-65 °, přičemž 

hodnota blížící se 65 ° je vhodná právě pro terénní a sportovně silniční stroje, hodnoty pod 

57 ° používají Choppery. Vzdálenost středů kol se nazývá rozvor. Větší rozvor kol 

zajišťuje dobré jízdní vlastnosti při vysokých rychlostech, nevýhodou však jsou opět 

zhoršené manévrovací možnosti v nízkých rychlostech a nutnost většího nadjíždění 

v ostrých zatáčkách. Rám motocyklu musí být pevný, tuhý a pružný, aby dokázal odolávat 

namáhání motocyklu při brzdění, akceleraci, deceleraci a průjezdu zatáčkou. Na tyto 

vlastnosti má zásadní vliv konstrukce rámu, použitý materiál a jeho profil. Mezi vlivy, 

Obrázek 9 Podvozek motocyklu 
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které na něj působí zvýšením síly, patří v prvé řadě brzdění. Při něm vzniká značný 

ohybový moment na hlavu řízení. Při akceleraci a deceleraci, dochází k namáhání čepu 

zadní kyvné vidlice a uchycení motoru. Při průjezdu zatáčkou působí odstředivé síly, které 

rám namáhají na krut a ohyb. Všechny tyto síly musí být rám schopen přenášet bez 

jakékoliv deformace.  

Rámy jsou nejdůležitějším pevnostním prvkem motocyklu. Mohou být trubkové, 

lisované, lité a kombinované. Trubkové rámy jsou vyrobeny svařováním z trubek, které 

mohou mít různý profil a mají menší hmotnost. Z hlediska konstrukce můžeme trubkové 

rámy rozdělit na dva základní druhy – otevřený (obrázek 10) a uzavřený (obrázek 11). 

V prvním případě je motor zavěšen v rámu a působí jako nosný prvek. Zvláštním případem 

otevřeného rámu je páteřový rám. Jeho předností je jednoduchá výroba, přijatelná 

hmotnost a snadná dostupnost k jednotlivým částem motoru. Pro větší namáhání ale příliš 

vhodný není. Při větším namáhání se používá uzavřený rám, kde motor nepůsobí jako 

nosná část, pouze rám vyztužuje. Pro vyztužení rámu se používá zdvojení trubek – dvojitý 

Obrázek 10 Otevřený rám 

 

Obrázek 11 Uzavřený rám  
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rám nebo zdvojení jen v nejvíce namáhaných místech – rozdvojený rám. U lisovaných 

rámů je možné zvolit libovolný profil a svařuje se z plechových výlisků. Lité rámy se 

vyrábějí z jakostních lehkých slitin a výroba je náročnější. K zesílení rámů se používají 

hliníkové součástky. Výhodou je nízká hmotnost, avšak vyšší pořizovací cena. 

U kombinovaných rámů je hlavní částí odlitek nebo výkovek.  

Pro stabilitu a dobré vedení motocyklu je potřeba zajistit stálý styk kola s vozovkou. 

Kvalitní pérování znamená dobrý poměr mezi neodpruženou a odpruženou hmotou. Snad 

u všech typů motocyklů se používá zavěšení předního kola pomocí teleskopické vidlice. 

Základními komponenty jsou kluzák a nosná trubka, ve které je nainstalována pružící 

a tlumící jednotka. Výhodou je jednoduchost, ale určité nedostatky má v tuhosti. Kluzák se 

s nosnou trubkou překrývá jen málo, nosné trubky jsou namáhány značným ohybovým 

momentem, zvláště při brzdění a jízdě zatáčkou. Většinu nevýhod klasické teleskopické 

vidlice řeší vidlice typu upside–down. V podstatě se jedná o klasickou vidlici umístěnou 

v převrácené poloze. Má menší neodpružené hmoty, v brýlích není uchycena nosná trubka, 

ale kluzné vedení. Toto řešení činí vidlici tuhou, nedeformující se, nalézá uplatnění jak na 

silnici, tak i v terénu. Zcela odlišný systém pérování má vidlice kyvná. Nepohybuje se totiž 

po přímce, ale po kružnici. Z méně používaných řešení je možné zmínit ještě vidlici 

s rejdovým čepem. Dokázala od sebe oddělit brzdné a řídící síly. Nejúspěšnější modifikací 

odpruženého předního kola poslední doby je vidlice páková. Tento systém pak s oblibou 

používá BMW u většiny svých motocyklů pod jménem Telever. Vytváří velice odolné 

zařízení proti namáhání, je lehčí a má antiponořovací efekt při brzdění. Nevýhodou je 

omezená možnost zdvihu. Svými vlastnostmi značně přispívá ke zvýšení aktivní bez–

pečnosti. U starších typů motocyklů byla používána vahadlová a pružná vidlice. Vahadlová 

vidlice byla typickým provedením 30. let minulého století, s oblibou ji používala většina 

značek, mimo jiné i ČZ a JAWA. 

3.2 Opěrné body motocyklu 

Motocykl má tři nejdůležitější opěrné body. Jsou jimi řídítka, stupačky a sedlo. Řídítka 

spolu s ovládacími páčkami jsou součástí prvního podsystému podvozku, sedlo a stupačky 

patří do druhého podsystému. 
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Hlavním úkolem stupačky je podepření nohy na motocyklu. Stupačky se ve většině 

případů vyrábějí z oceli. Mohou být též vyrobeny z hliníku s povrchovou úpravou, duralu, 

titanu aj. Jejich tvar musí jezdci umožnit pohodlnou jízdu v sedle i ve stoje. Těleso 

stupačky je pevně uchyceno k rámu. U některých motocyklů se používají stupačky tzv. 

sklápěcí, tj. jsou zalamovací. Stupačky mohou být tuhé nebo odpružené. Povrch může být 

drážkovaný anebo opatřen pryžovou plochou s protiskluzovou povrchovou úpravou. 

Příklad motocyklové stupačky je na obrázku 12.  

 

Sedla se skládají z kostry, polštářování a potahu (obrázek 13). Kostra sedla cestovních 

motocyklů je z výlisku ocelového plechu. U speciálních sportovních strojů je někdy 

z duralového plechu nebo skelného laminátu (nejčastěji plast ABS, PP). Podmínkou 

potřebné trvanlivosti kostry sedla je lícování v celé její délce na horní části rámu 

motocyklu. Polštářová vložka sedla určuje vlastní tvar i míru pohodlnosti sedla. Dříve byla 

z poměrně těžké pěnové pryže, dnes se polštáře sedla lisují z lehkého pěnového PVC 

a navíc mají pro odlehčení a lepší pružicí účinek vzduchové otvory a odvzdušnění při 

zatížení. V zadní části bývá sedlo nebo dvojsedlo zvýšeno nebo ztuženo, aby vznikla určitá 

opora při akceleraci. Integrální pěna je novým technologickým řešením výroby sedla. 

K upevnění sedla na motocyklu se používá systém s otočnými postranními i zadními 

závěsy v kombinaci se zámkem. 

Řídítka (obrázek 14) jsou dalším dílem podvozku, patřícím k přední vidlici. Obvykle 

jsou upevněna přímo na horním nosníku řízení. Uložení řídítek na přední vidlici bylo až 

Obrázek 13 Dvojsedlo motocyklu 

Obrázek 12 Příklad motocyklové stupačky  
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donedávna výhradně tvrdé, avšak v důsledku současného sledování vibrací a jejich vlivu 

na lidský organismus vznikla pružná uložení řídítek. Pružné uložení využívá vlastností 

pryžových silentbloků a vylučuje kovový styk řídítek s přední vidlicí. Šířka řídítek je 

základním funkčním rozměrem řídítek. Pro bezpečné vedení stroje a zvláště pak pro jízdu 

v terénu by měla být řídítka co nejkratší. Větší šířka řídítek je pro jezdce pohodlnější. 

Základem řídítek je nejčastěji ocelová trubka, a to s vnějším průměrem 22 mm. U ces–

tovních motocyklů je trubka řídítek z uhlíkové nebo legované oceli, obvykle chrom–

molybdenové oceli. Širší řídítka terénních strojů se vyztužují přivařením, popř. při–

pevněním tenčí hrazdičky, která je zpevňuje proti poškození při pádu. Silniční závodní 

motocykly mají řídítka ze dvou základních dílů připevněných buď k nosným trubkám 

vidlice, nebo k jednomu z jejich nosníků. Panelová řídítka skútrů jsou plechové výlisky, 

anebo někdy i odlitky ze slitiny lehkých kovů. 

Páčky (obrázek 15) řídítek jsou vyrobeny z výkovků nebo u levných strojů z křehčích 

odlitků lehkých kovů, popř. z ocelových plechových výlisků. Jejich tvar by měl vždy 

odpovídat požadavku pohodlného a bezpečného stisku páčky čtyřmi prsty a páčka by měla 

být snadno dosažitelná. Záchyty páček jsou na řídítkách tvořeny dvěma malými 

přivařenými plíšky s otvorem, avšak lépe vyhovují objímkové záchyty. Záchyty tohoto 

typu se při pádu mohou pootočit a zamezí poškození páčky.  

Obrázek 14 Řídítka motocyklu 

Obrázek 15 Páčky řídítek 
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3.3 Těžiště motocyklu 

Důležité je také umístění těžiště motocyklu, které má vliv na jízdní vlastnosti motocyklu, 

jednou z nich je ovladatelnost. Těžiště se obvykle nachází v blízkosti palivové nádrže. Na 

polohu těžiště má vliv nejen konstrukce rámu motocyklu, ale i uspořádání válců motoru. 

Těžiště se posuzuje v rámci soustavy a to jezdec a motocykl nebo jezdec, motocykl 

a spolujezdec. Nejjednodušší změna těžiště jezdce a motocyklu docílíme změnou polohy 

stupaček. Složitější způsob je změna délky zadní kyvné vidlice. U některých motocyklů je 

možné těžiště částečně měnit a to i tak jednoduchým řešením, jako např. změna výšky 

sedla. Během brzdění se přetěžuje přední vidlice motocyklu, a to má za následek, že těžiště 

se posouvá dopředu. Při vysokém brzdném zpomalení může dojít k posunu těžiště dopředu 

a k překlopení motocyklu přes přední kolo. Při nízkých rychlostech se doporučuje mít níže 

položené těžiště, což má dobrý vliv na stabilitu a ovladatelnost motocyklu. Výše položené 

těžiště zlepšuje stabilitu při vyšších rychlostech a umožňuje rychlejší projíždění zatáček. 

Posunutí těžiště směrem dopředu má za následek zhoršení ovladatelnosti, ale snižuje sklon 

ke kmitání přední vidlice, zvláště ve vysokých rychlostech. Těžiště umístěné dozadu 

přináší vlastnosti opačné. U motocyklu se poloha těžiště určuje ve dvou směrech a to 

v podélném (vodorovném) a svislém 

3.3.1 Vodorovná (podélná) poloha těžiště 

V podélném směru (obrázek 16) se těžiště nejčastěji určuje pomocí vážení jednotlivých 

hmotností připadající na kolo mp a poté vypočtení momentové rovnice. Důležité je, aby 

motocykl stál na váze ve vodorovné poloze. Ve vztahu je m celková hmotnost motocyklu, 

lz je vzdálenost od těžiště k zadní nápravě, mz je hmotnost připadající na zadní nápravu 

(rovnice (1)). 

   
  

 
   

  

     
   

  
  

⁄

  
  

  
⁄

   (1) 

Výpočet vodorovné vzdálenosti od přední nápravy lp (rovnice (2)) 

   
  

 
   

  

     
   

 

  
  

  
⁄

   (2) 

Pro kontrolu, zda motocykl stoji ve vodorovné poloze musí platit vztah (3) pro rozvor kol l 

        (3) 
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Pro výpočet celkové hmotnosti m platí vztah (4) 

        (4) 

3.3.2 Svislá poloha těžiště 

Svislá poloha těžiště se stanoví tak, že jedno z kol je umístěno na váze a druhé je zvednuto 

do výšky, což způsobí, že se motocykl nakloní o úhel   . Na obrázku 17 jsou vyznačené 

důležité délky k výpočtu. 

Výpočet statické rovnice rovnováhy momentů vzhledem k ose zadního kola (5), kde 

mp1 je hmotnost připadající na přední kolo ve zvednuté poloze, l je rozvor kol motocyklu, 

h01 je kolmá vzdálenost od spojnice středů předního a zadního kola, lz je vzdálenost těžiště 

od zadní nápravy. 

                                     (5) 

Obrázek 16 Vodorovná poloha těžiště 

Obrázek 17 Svislá poloha těžiště 
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Výpočet hmotnosti připadající na přední kolo ve zvednuté poloze (6) 

    
     

 
         

  

 
 

     

 
          (6) 

Výpočet okamžité hmotnosti (7) 

           (7) 

Neboli přírůstek hmotnosti     (8) 

           
     

 
       (8) 

Po zjištění přírůstku hmotnosti můžeme zjistit kolmou vzdálenost od spojnice středů 

předního a zadního kola (9). 

    
   

 
 

 

     
 (9) 

Výška těžiště   se pak určí ze vztahu, kde rst je poloměr kola od opěrné roviny (10) 

          (10) 

Pro zjištění výšky těžiště je třeba vypočítat úhel (11) 

      
  

 
 (11) 

V rovnici je H1 výška zdvihu zadního kola. 

3.4 Typové rozdělení motocyklu a jejich ergonomie 

Motocykly mohou být charakterizovány konstrukcí, objemem motoru, typem motoru, 

použitím pro druh jízdy, výbavou. V dalších odstavcích jsou popsány jednotlivé typy 

motocyklů. 

Pomocí počítačového programu Motorcycle Ergonomics Simulator, nalezeného na 

http://cycle-ergo.com/ je možné pro daný motocykl a konkrétního jezdce vyhodnotit, zda 

motocykl je pro jezdce vhodný. Po zadání základních rozměrů jezdce program vypíše 

parametry jako kolenní úhel, výška sedla, náklon. Práci s programem ilustrují následující 

obrázky. 
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Po spuštění programu se objeví hlavní stránka.  

Pomocí tlačítka Add Motocycle se dostaneme k volbě motocyklu. Volíme značku a typ 

motocyklu. (Obrázek 19) 

 

Obrázek 18 Hlavní stránka 

Obrázek 19 Volba motocyklu 
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Pro vybraný motocykl nastavíme parametry jezdce. (Obrázek 20) 

Po změně parametrů získáme další obrázek podle pozice jezdce. (Obrázek 21) 

 

Obrázek 21 Jezdec - nohy na stupačkách 

Obrázek 20 Jezdec - nohy na zemi  
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Pozice jezdce při jízdě ve stupačkách. (Obrázek 22) 

3.4.1 Sportovní motocykl (Supersport) 

Tyto stroje vznikají ze závodních motocyklů. Typické je pro ně vysoký výkon a jejich 

motory lze vytáčet do vysokých otáček. Jejich rychlost se pohybuje okolo 300 km/h, díky 

aerodynamickému tvaru a vysokému výkonu motoru. Řidič na motocyklu téměř leží. Tato 

poloha je umožněna díky vysokému umístění stupaček s nízkou polohou řídítek. 

(obrázek 23) 

Při jízdě na sportovním motocyklu (obrázek 24) jezdec je předkloněn, hmotnost těla je 

z velké míry přenášena na paže a zápěstí. Končetiny jsou skrčeny a jejich spodní část 

směřuje za jezdce. Při vyšších rychlostech jezdec naléhává na čelní ochranný štítek nádrže. 

Pro výšku jezdce 168 cm jsou vyhodnocené parametry: kolenní úhel 82 °, výška sedadla 

815 mm, přímost paží jezdce 100 %, náklon 39 °. 

Obrázek 23 Sportovní motocykl Suzuki GSX-R 750 

Obrázek 22 Jezdec - jízda ve stupačkách 
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Obrázek 25 Cestovní motocykl Honda Gl 1800 gold wing  

3.4.2 Cestovní motocykly 

Velký pohodlný motocykl, s velkou nádrží a často s kapotáží, chránící posádku proti větru 

(obrázek 25). Je určen pro jízdy na dlouhé vzdálenosti Mnohé typy bývají luxusně vyba–

vený, takže připomínají spíše automobil na dvou kolech. Motocykly mají velký rozchod 

kol a širokou nabídku doplňků, např. přídavné kufry pro přepravu zavazadel, ABS, atd. 

3.4.3 Skútr 

Skútr (obrázek 26) má menší kola než motocykl. Umístění nádrže bývá obvykle v zadní 

části pod sedadlem nebo uprostřed stroje ve spodní části. Poskytuje ochranu pro řidiče 

proti vodě, blátu. Automatická převodovka usnadňuje jízdu ve městech s vysokým pro–

vozem. Malý rozvor kol a nízká hmotnost zlepšuje ovladatelnost skútru. Obvykle mají 

jednoválcový motor s objemem od 50 cm3 do 200 cm3. 

Obrázek 24 Sportovní motocykl 
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Při jízdě na Skútru (obrázek 27) je jezdec ve vzpřímené poloze s nohama před sebou. 

Parametry pro výšku jezdce 168 cm jsou: kolenní úhel 140 °, výška sedadla 748 mm, 

přímost jezdce 100 %, náklon 0 °. 

 

3.4.4 Naháč (Naked bike) 

Jedná se o motocykl bez kapotáže (obrázek 28), nebo pouze s malou aerodynamickou ka–

potáží, který se od supersportovních motocyklů liší i svou ergonomii. Jezdec zde má ob–

vykle vzpřímenější pozici, která je pohodlnější i na delší trasy a je dána především vyšším 

umístěním řídítek. Motorizace bývá podobná jako u ostatních typů motocyklů. Nejčastěji 

to jsou řadové čtyřválcové motory, nebo dvouválcové řadové a vidlicové motory. Časté je 

Obrázek 27 Poloha jezdce při jízdě na skútru 

Obrázek 28 Naháč - Niked bike Megelli 125 s naked 

Obrázek 26 Skútr Guever 
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přejímání motorů ze supersportovních motocyklů, kdy se obvykle sníží výkon a dosáhne 

vyššího krouticího momentu. Stejně tak se i zkrátí jednotlivé převodové stupně.  

3.4.5 Enduro 

Motocykl Enduro (obrázek 29) je konstruován pro jízdu ve všech typech terénu, má vyšší 

světlou výšku a delší zdvih pérování. Používají se pneumatiky s hrubším profilem vzorku 

pro lepší záběr a ovladatelnost. Pozice jezdce je vzpřímená, s koleny posunutými dopředu. 

Motocykly jsou běžně vybaveny osvětlením, zrcátky. S těmito motocykly se pořádají 

enduro závody. 

Při jízdě na Enduru (obrázek 30) je jezdec ve vzpřímené poloze, u některých strojů 

mírně nakloněn dopředu. Nohy směřují dolů. Při jízdě v terénu jezdec často při jízdě stojí 

na stupačkách. Tehdy jsou stupačky zatěžovány 80 % zatěžující síly, řídítka 20% a sedlo 

bez zatížení.  

Obrázek 29 Enduro KTM 690 enduro/R 

Obrázek 30 Jezdec na Enduru 
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Pro motocykl Enduro a výšku jezdce 168 cm program vyhodnotil kolenní úhel 109 °, 

výška sedadla 860 mm, přímost paží jezdce 75 %, náklon 17 °. 

3.4.6 Terénní motocykly 

Svou konstrukcí je terénní motocykl určen pro zdolávání náročného terénu mimo zpevněné 

cesty. Zde je třeba rozlišovat konstrukce pro amatérské použití a pro závody, soutěže. 

Závody a soutěže se jezdí na uzavřených okruzích. Motocykly nemají osvětlení a jsou 

stavěny na vysoký výkon a krátkodobé zatížení (obrázek 31). V dnešní době se začaly 

vyrábět zmenšeniny terénních motocyklů nazývané pitbike, 

3.4.7 Chooper 

Jedná se o cestovní motocykl (obrázek 32) s velkým rozvorem kol. Úhel sklonu přední 

vidlice bývá menší než u klasických motocyklů a řídítka sklopena směrem k palivové 

nádrži. Podstatnější než jeho výkon je jeho vzhled. Typicky je vybaven dvouválcovým 

vidlicovým motorem s vysokým objemem a charakteristickým bublavým zvukem. Sedadlo 

je umístěno níže. Na motocyklu se nachází mnoho chromovaných dílů. Na Chopperu se 

často jezdí s takzvanými highway – předkopy (též předstupačky). Jedná se o systém 

stupaček posunutých daleko dopředu, nahoru a do stran. Pro tuto úpravu je nutné jiné 

Obrázek 31 Terénní motocykl 

Obrázek 32 Chopper Intel Chooper 
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uspořádání pedálů řazení a zadní brzdy. Jezdec pak sedí na motocyklu v pohodlnější 

poloze, nohy má vpředu opřené o předstupačky. Charakteristický rys je široká zadní a úzká 

přední pneumatika. Pod kategorii Chopperu spadá kategorie Cruiser (křižník). Pro 

„křižování“ po amerických dálnicích museli mít motocykly mohutnější stavbu rámu, 

motoru, kol i blatníků. 

Při jízdě na Chopperu (obrázek 33) je jezdec ve vzpřímené poloze s nohama 

nataženýma do strany před sebe. Programem vyhodnocené parametry vyšly následovně: 

pro výšku jezdce 168 cm určil program kolenní úhel 145 °, výšku sedadla 700 mm, 

přímost paží jezdce 100%, náklon 1 °.  

3.4.8 Malé motocykly 

Jsou to stroje s maloobjemovým motorem do 50 cm
3
, který počítá se spoluúčastí lidské síly 

(obrázek 34). Typické jsou pro ně pedály, kterými spouštíme motor, byly nejprve celo–

plastové, později měly kovový rám z tvarovaného plechu. Jsou určeny pro jednu osobu 

a na krátké vzdálenosti, především pro provoz ve městě. Mezi hlavní zástupce u nás patří 

moped Babetta nebo Stadion. 

Obrázek 33 Chopper – poloha jezdce při jízdě 

Obrázek 34 Moped 
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3.5 Materiály používané při výrobě motorových vozidel 

Při výrobě motorových vozidel, potažmo motocyklů, se používají různé druhy materiálů. 

Mezí nejpoužívanější materiály patří oceli, lehké kovy a plasty. Oceli se používají 

převážně na výrobu součástí, kde je potřeba zaručit vysokou pevnost a tažnost. Mají výho–

du lehké svařitelnosti a spojování pájením, příznivé ceny proti jiným materiálům. Díky 

povrchové úpravě např. žárovým zinkováním se dosáhne dobrých antikorozních vlastností. 

Hliníkové plechy, které jsou lehčí než ocelové, se používají zejména u sportovních 

a speciálních vozidel. Hliníkové slitiny jsou asi 3x dražší než ocel. Nevýhodou hliníkových 

slitin je menší pevnost, proto je třeba při výrobě použít plechy s větší tloušťkou. Čisté 

hliníkové slitiny dobře odolávají korozi. Plasty se na vozidlech používají na některé díly 

karoserií, interiér a u motocyklů převážně na kapotáž. Jejich předností je malá hmotnost, 

vysoká pevnost a tuhost, lehká smontovatelnost, odolnost proti korozi. Nevýhodou plastů 

je nákladná a zdlouhavá výroba, špatná absorpce nárazové energie, proto se používají 

plasty vyztužené různými vlákny např. kovovými nebo skleněnými. Některé součásti se 

vyrábějí laminováním. Přehled některých materiálů je uveden v tabulce. 

Příklady některých vybraných materiálů, které se používají při výrobě motorových 

vozidel i motocyklů. Jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. 

Tabulka 1 Vybrané materiály – ocel a slitiny železa 

Označení a použití Provedení Stav 
Mez 

kluzu Re 
(MPa) 

Pevnost 
Rm 

(MPa) 

Tvrdost 
HB 

12 020 
k chemickému 

a tepelnému zpracování 

Tyče 
zastudena 

.0 325-390 480-850 234-245 

12 030 
K zušlechťování 

Tyče zatepla 
a výkovky 

.7 320-370 500-700 143-212 

14 140 
Chromová 

k zušlechťování 

Tyče zatepla 
a výkovky 

.7 560-785 800-1200 285-345 

14 220 
Ušlechtilá nízkouhlíková 

ocel 

Tyče 
zastudena 
i zatepla, 

pruhy a pásy 
zastudena 

.3 

.4 
600 800 152-239 
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15 130 
Chrommolybdenová 

k zušlechťování a pro 
velké výkovky 

Tyče zatepla, 
menší 

výkovky 
.6 490 690-830 208-253 

15 241 
Chromvanadová 
k zušlechťování, 

povrchovému kalení 

Tyče zatepla, 
výkovky 

.7 981 1177 197-359 

15 260 
Chrommanganvanadová 

k zušlechťování 

Tyče 
zastudena 
i zatepla. 
Výkovky 

.6 635 785-930 235-285 

16 240 
K zušlechťování 

Tyče 
zastudena 
i zatepla, 
výkovky 

.3 

.4 
637 883 267 

42 2303 
Pro vyšší tlaky 

a namáhání, pro nízké 
a vyšší teploty 

Tvárná litina  230 370 140-180 

42 2533 
Pro všeobecné použití, 
na odlitky s tloušťkou 

stěny 3-30mm 

Temperovaná 
litina 

 200 350 160 

42 2540 
Pro všeobecné použití, 
na odlitky s tloušťkou 

stěny 3-30mm 

Temperovaná 
litina 

 200-300 360-420 220 

 

Tabulka 2 Vybrané materiály - neželezné kovy a jejich slitiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Označení Provedení 

Pevnost 

Rm 

(MPa) 

Tvrdost HB 

42 4911 

MgAl 
Odlitky 160-220 50-65 

42 4203 
AL-Cu4-Mg1 

Plechy, pásy, 

tyče 
430-450 95-115 

42 4400 

Al-Mg1-Si1 
Plechy, pásy 180-320 45-105 

42 4331 

AlSi10MgMn 

Odlitky pro 

tlakové lití 
300 100 

42 4338 

(Al-Si8-Cu4-Mn) 

Odlitky pod 

tlakem 
250 - 
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4 ANALÝZA ŘEŠENÉHO MOTOCYKLU 

Úkolem této práce je navrhnout stupačku motocyklu. Každý typ a značka motocyklu má 

jinou stupačku, která může být jinak upevněna na rámu, takže nelze jednoduše navrhnout 

nějakou „univerzální“, která by vyhovovala pro všechny typy a značky motocyklů. Proto je 

pro návrh vybrán jeden typ motocyklu – Yamaha YZ 85. 

4.1 Popis motocyklu 

Popisovaným motocyklem je motocykl Yamaha YZ 85, rok výroby 2009. Důležité 

parametry jsou uvedeny v následující tabulce 3. 

Tabulka 3 Parametry motocyklu Yamaha YZ85 

Celková výška 1 161 mm 

Celková délka 1 821 mm 

Celková šířka 785 mm 

Světlá výška 351 mm 

Rozvor 1 257 mm 

Úhel hlavy řízení 63,8 

Závlek předního kola 88 mm 

Výška sedla 864 mm 

Zdvihový objem 84,70 ccm 

Typ rámu Trubkový 

Materiál rámu Ocel 

Typ motoru Jednoválec, dvoutaktní 

Kompresní poměr 8,2:1 

Vrtání x zdvih 47,5 x 47,8 mm 

Chlazení Kapalina 

Převodovka 6-rychlostní 

Primární převod, sekundární převod Řetěz 

Palivový systém Karburátor. Keihin PWK 28 ® 

Zapalování CDI 

Přední pneu 70/100-M17 

Zadní pneu 90/90-M14 

Přední brzdy Jednokotoučová 

Zadní brzdy Jednokotoučová 

Zadní pérování Monoshock 

Přední pérování USD vidlice 

Přední pérování - zdvih 274 mm 

Průměr předních brzd 220 mm 

Průměr zadních brzd 190 mm 

Zadní pérování - zdvih 282 mm 

Pohotovostní hmotnost (včetně náplní) 70,8 kg 

Objem nádrže 4,92 l 
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Motocykl je určen pro jízdu v terénu, není určen pro jízdu na silnici. Je jedno–

sedadlový, určený pro jízdu bez spolujezdce.  

4.2 Ergonomie jízdy na motocyklu 

Jezdec na motocyklu má sedět ve vertikální ose stroje s nohama bezpečně na stupačkách, 

špičkami bot mírně nahoru, aby se mohl mírně odtlačovat a zapírat do stupaček. Koleny 

má lehce svírat nádrž, tuto pozici můžeme vidět na obrázku 35. Obrázek byl převzat 

z programu Motorcycle Ergonomics Simulator. Při prudkém brzdění tlak kolen na nádrž 

zesílí. Při přejezdu nerovností, hrbolů, děr nebo jízdě v terénu je třeba zpevnit úchop 

řídítek. Hlavu je třeba držet za všech okolností zpříma. 

Základním prvkem jízdy v terénu je zvládnutí jízdy ve stoje ve stupačkách - obrázek 

36. Přenesením váhy na stupačky se posunuje těžiště níže, než když se sedí a motocykl je 

více stabilní. Vztyčená poloha dává i možnost lepšího výhledu a lepší odhadnutí terénu. 

Stupačky jsou k rámu uchyceny pomocí čepu zajištěného závlačkou. Polohu udržuje 

pružina. Jsou použity stupačky ploché s vroubkováním. 

Obrázek 35 Jezdec - vzpřímená poloha 
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Obrázek 36 Jezdec - jízda ve stupačkách 
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5 POŽADAVKY NA STUPAČKU MOTOCYKLU¨ 

Stupačky patří mezi tři nejdůležitější opěrné body při jízdě na motocyklu. Pokud je 

motocykl určen pro jízdu se spolujezdcem, jsou na motocyklu umístěny dva druhy 

stupaček. Stupačky pro řidiče a stupačky pro spolujezdce. Stupačky pro spolujezdce jsou 

umístěny v zadní části rámu vedle zadního kola tak, aby si spolujezdec mohl při jízdě 

bezpečně opřít nohy a „kopíroval“ způsob posedu řidiče. Jsou konstruovány jako sklápěcí. 

Při jízdě bez spolujezdce je možné je dát do svislé polohy. Tato práce se zabývá návrhem 

stupaček pro řidiče. 

5.1 Stupačky pro řidiče 

Na stupačkách spočívá část hmotnosti jezdce, svou polohou ovlivňují celkové rozložení 

hmotnosti na přední a zadní kolo. Zároveň poskytuje oporu nohy řidiče při ovládání 

řídících páček umístěných před stupačkami. Dříve se rozlišovaly stupačky dvou typů, a to 

turistické plošinové a sportovní čepové. Plošinové stupačky měly poskytovat větší pohodlí, 

ale nedávaly pevnou oporu nohy. Stupačky moderních cestovních strojů mívají pryžové 

návleky. U sportovních motocyklů, kde se předpokládá pevná obuv jezdce, jsou čepy 

většinou kovové s výstupky a zářezy proti posouvání nohy jezdce. U terénních motocyklů 

se používají sklopné stupačky, které jsou do základní vodorovné polohy tlačeny pružinou, 

a které se v případě potřeby mohou sklápět směrem šikmo vzhůru. Důležitý údaj je celková 

šířka stupaček. Z hlediska pohodlí a bezpečnosti jezdce by měla být poměrně větší, avšak 

širší stupačky nejsou vhodné např. při jízdě v terénu a navíc při vyšších rychlostech 

ovlivňují zvětšení čelní plochy odporu vzduchu. Jízda vestoje na stupačkách je typickou 

jízdou v terénu. Týká se především krosových strojů a Endur. Stupačky bývají z měkčí 

oceli, aby při pádu došlo k deformaci a nikoliv k ulomení. U strojů do terénu jsou stupačky 

Obrázek 37 Příklad konstrukce stupaček 
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upevněny zpravidla ve více bodech rámu. K jejich ulomení ani deformaci by nemělo dojít 

ani při pádech a držák stupačky by měl navíc chránit blok motoru. U silničních závodních 

strojů je cílem hlavně snížení hmotnosti a stupačky se často vyrábějí z duralových 

výkovků, tyčí nebo tlustostěnných trubek. (Obrázek 37) 

Shrnutí: motocyklová stupačka řidiče by měla splňovat požadavky na: 

 pevné uchycení k rámu,  

 možnost sklopení v případě nárazu na stupačku ve směru jízdy nebo pádu, 

 pevnost a tuhost konstrukce stupačky, 

 odolnost proti povětrnostním vlivům, 

 bezpečnost a eventuálně pohodlí, 

 nízká hmotnost stupačky. 

Pevné uchycení stupačky k rámu je zajištěno nosičem stupačky, který je pevně 

s rámem spojen svary nebo šroubovými spoji. U starších typů motocyklů byl přivařený 

nosič stupačky ve tvaru trubky přišroubovaný k rámu – položka 9, kde se na konce 

trubkového nosiče „navlékly“ gumové tvarované stupačky – položka 8. Příklad je na 

obrázku 38. 

Obrázek 38 Způsob uchycení stupačky u motocyklu MZ 
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Jiný způsob uchycení stupačky je stupačka připevněna do vidlice držáku na rámu. 

Okem na tělese stupačky a otvory ve vidlici držáku je prostrčen čep s navlečenou zkrutnou 

pružinou. Příklad na obrázku 39. 

5.2 Analýza stávající stupačky 

Stupačka je vyrobena z oceli 11 500, její rozměry jsou vyznačeny na obrázku 40. Rozměry 

jsou uvedeny v milimetrech. K rámu motocyklu je upevněna čepem, který je pojištěn 

závlačkou. 

Spojovací čepy používáme ke spojení strojních součástí, které přenáší tahovou nebo 

tlakovou sílu kolmou na osu čepu a současně umožňují jejich vzájemný pohyb. Proti 

Obrázek 40 Stávající stupačka 

Obrázek 39 Uchycení stupačky - Suzuki 650 
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osovému posunutí se zajišťují čepy závlačkou. Oka uchycení stupačky jsou proti rovině 

stupačky pro nohu skloněna pod úhlem 45  a zajištěna čepem se závlačkou ve vidlici 

uchycení stupačky na rámu motocyklu. Stupačka je zadní plochou ok uchycení stupačky 

opřena o rám motocyklu. Pružina má za úkol udržovat stupačku ve vodorovné poloze, 

jestliže byla nějakou vnější silou ve směru jízdy z této polohy vykloněna. Levá a pravá 

stupačka jsou v zrcadlovém provedení, protože oko uchycení stupačky je skloněno pod 

úhlem 45°. 

Pro tuto práci byl mezi motorkáři, kteří používají terénní motocykly proveden malý 

průzkum, kdy byli dotazováni na své zkušenosti s kvalitou stupaček. Celkem z šesti 

dotazovaných motocyklistů jich pět mělo zkušenost s porušením nebo ulomením stupačky. 

V pěti případech došlo k výraznému otlačení v oku a čepu stupačky. Otlačení způsobilo, že 

stupačka začala být pohyblivá na čepu radiálně. V jednom případě došlo k nalomení oka 

u tělesa stupačky. Ve všech případech porušení byly stupačky vyrobeny z ocelového 

plechu tloušťky 2,5 mm svařováním. Neporušená zůstala (při stejných podmínkách jízdy 

v terénu) stupačka vyrobená z chrommolybdenové slitiny.  

5.2.1 Výpočet zatěžujících sil stávající stupačky 

Pro pevnostní výpočet stupačky je uvažováno s maximálním možným zatížením. Proto síla 

F1 je hodnota odvozena od maximální nosnosti motocyklu, tj. 130 kg. Vypočte se podle 

rovnice (12). Materiál stupačky je 11 500. Hodnoty dovolených napětí jsou uvažovány pro 

míjivý cyklus zatížení a jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4 Hodnoty materiálu 11 500 

Materiál stupačky Ocel 11 500 

Dovolené napětí v ohybu бDo 100-150 MPa 

Nosnost motocyklu m 130 kg 

Gravitační zrychlení g 9,81 ms
-2

 

Pro výpočet zatěžujících sil stupačky je uvažováno s maximálním možným zatížením, 

silou F1 na konci stupačky, vzdálené 95 mm od čepu uchycení. Celková délka stupačky je 

110 mm, jak je vyznačeno na obrázku 41. 
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F1=m   g = 130   9,81 = 1 275,3 N (12) 

ls = 95 mm 

lu = 15 mm 

Na kontrolovaný profil, vzhledem k jeho otočení o 45°působí ve směru osy procházející 

těžištěm (osa x), která je zároveň osou čepu, tedy působící síla bude 

Fx = Fy = F   sin45 

V místě uchycení stupačky způsobuje zatěžující síla zatížení průřezu ohybovým 

momentem Mo, který určíme z rovnice (14). °Průřez v místě uchycení je na obrázku 42. 

Ohybové napětí v místě průřezu se vypočte podle rovnice (13). 

   
  

  
     (13) 

kde 

               (14) 

                     

Pro zjištění ohybového napětí    v místě průřezu působení maximálního ohybového 

momentu Mo je třeba určit modul průřezu v ohybu Wo. Pro Wo platí rovnice 15. 

    
  

 
 ,     

  

 
   (15) 

kde Jx je kvadratický moment setrvačnosti, e je vzdálenost krajního vlákna od neutrální 

osy, která prochází těžištěm T. Pro výpočet Jx, Jy platí vztahy v rovnicích 16 a 17. 

          
  (16) 

          
  (17) 

S je plocha, xt je vzdálenost této plochy od těžiště T. Pro průřez na obrázku 42, který je 

symetrický, těžiště má ve středu os. Pak můžeme vypočítat Jx jako součet kvadratických 

momentů ploch S1, S2, S3, S4. Vzdálenosti krajních vláken od těžiště T průřezu jsem 

odměřila v programu AutoCad. Všechny plošky jsou stejně velké 24 mm
2
.  

lS 

F1 

lU 

Obrázek 41 Schéma zatěžujících sil 
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Výsledná hodnota Jx profilu  

Jx = 8 064 mm
4 

Jy = 6 276 mm
4
 

Modul pružnosti v ohybu Wo, když vzdálenost krajního vlákna je 15,56 mm. Ze vztahu 15 

Wox = 672 mm
3 

Woy = 627,2 mm
3 

Z rovnice 13 vypočteme ohybové napětí průřezu. Uvažujeme zatěžující sílu působící ve 

směru pod úhlem 45°vzhledem k osám profilu. Pak 

Fx = Fy = F sin 45° a ohybový moment  

Mx = My = F   sin 45°   ls 

Po dosazení Mx = 85 668 Nmm 

    
      

   
           

    
      

     
           

Z výpočtu vyplývá, že skutečné ohybové napětí je v rozmezí dovolených napětí v ohybu 

pro tento materiál, ale např. při skoku dojde vlivem dynamických sil k přetížení a stupačka 

může prasknout. Proto bude vhodné navrhnout novou stupačku s jiným průřezem nebo 

z pevnějšího materiálu.  

5.2.1 Stanovení sil při skoku a dopadu motocyklu 

Při dopadu motocyklu dochází k nejhoršímu možnému způsobu zatížení stupačky, neboť 

zde vstupuje setrvačná síla Fs hmotnosti jezdce působící na vnějším kraji stupačky, kterou 

Obrázek 42 Průřez stávající stupačky v místě kontroly Mo 

T 
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vypočítáme pomocí rovnice (18) jako součin hmotnosti jezdce m a negativního zrychlení 

při dopadu b. Hodnota b není známa a je ovlivněna nastavením tlumičů motocyklu. 

Zrychlení vypočítáme pomocí rovnice (19). Motocykl je při dopadu v náklonu, který 

eliminuje rozklad sil čepu stupačky skloněného o 45 °.  

V místě těžiště jezdce Tj působí setrvačná síla 

      (18) 

    
  

  
 

    

  
 (19) 

  
     

   
 

         

      
           

Z výpočtu je zřejmé, že stupačka nesnese dopady motocyklu s jezdcem v krajních 

případech zatížení. V literatuře je možné se dočíst, že zrychlení dosahuje až dvojnásobek 

gravitačního zrychlení. 

 

Obrázek 43 Situace při dopadu motocyklu 
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6 NÁVRH NOVÉ STUPAČKY, VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

A VÝPOČTY 

Návrh nové stupačky je proveden jak na základě zjištěných skutečností, tak analýzou 

požadavků na stupačku. Sloučením výsledků jsou následující návrhy na změnu tvaru 

a materiálu stupačky. 

6.1 Návrh tvaru a rozměrů 

Nová stupačka bude připojena stejným způsobem jako stávající, tzn. pomocí čepu 

o  12 mm s hlavou  16 mm, délky 38 mm, zajištěným závlačkou. Na čepu je navlečena 

zkrutná pružina z drátu o  2 mm, která se opírá jedním koncem o vidlici uchycení 

stupačky na rámu motocyklu a druhý konec je opřen o oko stupačky. Délka stupačky je 

také stejná, tj. 80 mm, šířka 40 mm, vzdálenost osy čepu od reakce rámu je 15 mm, 

vzdálenost osy čepu od kraje stupačky je°95 mm, použitým materiálem bude slitina hliníku 

42 4331. V kapitole 3.5, v tabulce (2) jsou uvedeny materiálové a pevnostní hodnoty. 

V místě uchycení stupačky způsobuje zatěžující síla zatížení průřezu stejným ohybovým 

momentem Mo, jako u stávající stupačky, který byl určen z rovnice 14 v kapitole 5.2.1.  

6.1.1 Kontrola navrhovaného průřezu stupačky 

Navrhovaný průřez je na obrázku 44. Průřez není symetrický, proto je třeba nejdříve určit 

polohu plochy průřezu těžiště T, kterým prochází neutrální osa ohybu. Pro tento výpočet 

bude průřez rozdělen na 5 plošek a pomocí znalosti polohy jejich těžišť (odměřeno 

v AutoCadu). Metodou výpočtu momentu ke stanovenému bodu (levý krajní bod průřezu) 

bude určena vzdálenost těžiště T od tohoto bodu a zjištěny vzdálenosti těžišť jednotlivých 

plošek od těžiště T ve směru vodorovné osy x. Pro výpočet kvadratického momentu setr-

vačnosti Jx celého průřezu je třeba znát plochu jednotlivých plošek S1-5 (24, 36, 24, 36, 48) 

a vzdálenost jejich těžišť od těžiště T průřezu. Výpočet provedeme podle rovnice 16 a 17. 
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Po výpočtu 

Jx = 8 2230 mm
4
 

Jy = 685,8 mm
4
 

Podle rovnic 15 byl zjištěn modul pružnosti v ohybu Wox a Woy 

Wox = 685,8 mm
3
, Woy = 840 mm

3
 

Ohybové napětí kontrolovaného průřezu vypočteme pomocí rovnice 13. 

    
      

     
         

    
      

   
           

Velikost ohybového napětí je při změně průřezu menší a materiál původní stupačky by 

také vyhověl s mírně zvýšenou bezpečností. Protože musí platit pevnostní podmínka 

o < Do, pro navrhovanou stupačku zvolím materiál 42 4331, jehož složení je 

AlSi10MgMn. Je to materiál určený pro značně namáhané korozivzdorné odlitky vyráběné 

i tlakovým litím. Technologie tlakového lití zaručí vyšší kvalitu povrchu odlitku a přes–

nější dodržení rozměrů a tolerancí. 

Ze vztahu (19) vyplývá, že velikost zrychlení b lze ovlivnit buď zvětšením hodnoty Do 

nebo modulu pružnosti v ohybu Wo, anebo snížením ohybového momentu, který se sníží 

zmenšením délky ls stupačky. Při stejných rozměrech a zatížení stupačky lze zjistit hodnotu 

b pro materiály třídy 13, kdy Do = 200-300 MPa 

  
         

      
            

a pro materiál třídy 17, kdy Do = 220-340 MPa 

  
         

      
            

Obrázek 44 Průřez nové stupačky v místě Kontroly Mo 
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6.2 Kontrola zkrutné pružiny 

Podrobný výpočet a používané názvosloví, označení a indexy zkrutné pružiny je uveden 

v normách ČSN 026009-78.  

Pro výpočet průměru drátu platí rovnice 20 

  √
      

    

 
 (20) 

kde maximální pracovní moment je  

         

korekční součinitel Ko 

   
 

      
 

  
 

 
 

D je střední průměr pružiny, d je průměr drátu. Ostatní rozměry jsou vyznačeny na obráz–

ku 45. Maximální hodnoty jsou označeny indexem 9, pracovní 8, výchozí 1. 

Kontrola napětí (rovnice 21) 

    
      

                        (21) 

Bude požita pružina z drátu d = 2 mm, vnitřní průměr D = 12.6 mm, počet závitů je 

celkem  5, činné závity 3,5. Výkres pružiny je v dokumentaci pod VŠB-ID-BP-013. 

Vypočtená hodnota napětí 08 =509 MPa 

Dovolená hodnota Dm = 552 MPa, pevnostní podmínka je splněna. 

Obrázek 45 Zkrutná pružina 
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6.3 Návrh stupačky z jiného materiálu 

Materiál stupačky, který je navržen v kapitole 6.1, je materiál 42 4331 (Al-Si8-Cu4-Mn). 

Je určen pro výrobu odlitků pod tlakem, což je technologie, která zajistí větší přesnost 

odlitků a kvalitnější povrch. V kapitole 3.5, v tabulce (2) jsou uvedeny mate–riálové 

a pevnostní hodnoty. Vlastní konstrukční návrh je na výkrese VŠB-ID-BP-012. 

Další možností je vyrobit stupačku jako výlisek nebo výkovek např. z materiálu 

42 4203 (Al – Cu 4 – Mg 1), označovanou též jako superdural. Jedná se o vytvrzovanou 

slitinu o velké pevnosti, s podmíněnou svařitelností plamenem, která je po žíhání vhodná 

pro tváření za studena. Materiálové a pevnostní hodnoty jsou uvedeny v tabulce (1) 

v kapitole 3.5.  

Pro nově navrhovanou stupačku s jiným průřezem v místě maximálního ohybového 

momentu by vyhovoval i materiál stávající stupačky. 

Možným řešením je také zkrácení délky stupačky (nyní je 80 mm). Tím by se snížil 

ohybový moment v kritickém průřezu, ovšem z hlediska ergonomie jízdy je např. 70 mm 

už méně vhodná délka stupačky. 
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6.4 Výkresová dokumentace 

Výkresová dokumentace je vypracována v programu AutoCad. Obsahuje výkres stupačky, 

jejíž rozměry vychází z pevnostní kontroly průřezu v místě maximálního zatížení – výkres 

VŠB-ID-BP-012. Tvar stupačky a rozměry jsou navrženy podle požadavku pro konstrukci 

odlitků. Na celkové sestavě VŠB-ID-BP-011 je zřejmý způsob uchycení stupačky a je zde 

i uveden kusovník. Na samostatném výkresu VŠB-ID-BP-013 je zobrazena i pružina 

stupačky. 

  



 

49 

 

7 ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

Navržená stupačka je vyrobena jako odlitek z materiálu 42 4338, důležité rozměry jsou 

navrženy na základě pevnostní kontroly v kapitole 6.1.1. Změnou průřezu uchycení 

stupačky proti stávající stupačce bylo dosaženo vyhovující pevnosti uchycení, navíc 

zůstává „rezerva“ v pevnosti stupačky pro možné větší využití motocyklu v terénu i např. 

při skocích. Tím je zajištěna větší bezpečnost jezdce a menší pravděpodobnost zničení 

stupačky motocyklu. 

V praxi se výrobci motocyklů a jejich součástí snaží se o co největší ekonomičnost 

výroby, takže se vyrábějí stejné stupačky pro více modelů určitého typu motocyklu stejné 

značky.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

a  délka [mm] 

aj.  a jiné 

b  délka [mm] 

dč  průměr čepu[mm] 

F  síla [N] 

g  gravitační zrychlení [ms
-2

] 

k  koeficient bezpečnosti[-] 

m  Nosnost motocyklu [kg] 

Mo   ohybový moment [N.mm] 

Např.  například 

p1  měrný tlak [MPa] 

Re  mez kluzu [MPa] 

S  průřez čepu [mm
2
] 

Tzv.  takzvaný 

Wo  modul průřezu v ohybu [mm
3
] 

τD  dovolené smykové napětí [MPa] 

τmax  maximální smykové napětí [MPa] 

бDo  dovolené namáhání v ohybu [MPa] 

бo  namáhání v ohybu [MPa] 

ls  délka stupačky [mm] 

lu  délka úchytu [mm] 

M8  maximální pracovní moment[N.mm] 

Ko  korekční součinitel 

i  poměr středního průměru pružiny k průměru drátu pružiny 

D  střední průměr pružiny [mm] 

b  negativní zrychlení [ms
-2

] 

Fs  setrvačná síla [N] 
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