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Anotace 

 Předmětem této práce je vytvoření základu pro prezentační studii, která má za úkol 

přiblížit problematiku stavby speciálních návěsů s výsuvnými boky odběrateli a příštímu 

uživateli. Práce objasňuje, z jakých prvků se návěs skládá a na které náležitosti je potřeba 

brát zřetel při samotném návrhu. Část práce je věnována návrhu konkrétního návěsu, na 

kterém je proveden výpočet stabilizačního systému, pevnostní analýza rámu výsuvu a je 

také vytvořena celková vizualizace této soupravy. 
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Annotation 

The purpose of this thesis is to establish the basis for a presentation study, whose 

goal is to approximate the problems and dilemas of special semi-trailer with extensible 

sidewalls construction to the future consumer. The thesis explains which parts the semi-

trailer is made of as well as which essentials should be considered when designing the 

construction itself. The paper partly shows one particular semi-trailer project. On this project 

the calculation of stabilisation system, solidity analysis of the extensible part frame and the 

complete visualization of the trailer unit have been completed.   
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 1 Úvod 

Diplomová práce na téma „Komplet návěsu se skříňovou nástavbou s výsuvnými 

boky“ vznikla pro potřebu firmy Ing. Vít Škrobánek - Cargo Design Opava. Tato společnost 

se zabývá stavbou a úpravami motorových vozidel jiţ téměř 20 let. 

Jejím cílem je vytvoření prezentační studie, slouţící k přiblíţení problematiky stavby 

tohoto speciálního návěsu odběrateli a příštímu uţivateli. Práce by měla objasnit i laikovi, 

z jakých náleţitostí se takový návěs skládá, k čemu slouţí jednotlivé funkční celky a jak 

vytvořit funkční celek a pevnostně kompaktní soupravu, která bude maximálně odpovídat 

jeho poţadavkům. 

Část práce by se měla věnovat, hmotnostnímu rozloţení návěsového celku a doplnit 

tak výrobní úkony o výpočetní část, která v budoucnu napomůţe zdokonalit vlastní produkt. 

Zejména horizontální výsuvy, jsou zcela atypickým prvkem a věřím, ţe moţnost jejich pouţití 

vytváří firmě cestu k získání zákazníků z dalších oblastí trhu. Je proto snahou tato zařízení 

zdokonalit a vytvořit tak systém s maximální vyuţitelností. 
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 2 Cíle diplomové práce 

Úkolem mé práce je navrhnout komplet návěsu se skříňovou nástavbou s výsuvnými 

boky, který by byl svými parametry v souladu s předpisy EHK OSN, i STK TÜV. Zadání se 

dělí na dva celky.  

V první rešeršní části se pokusím definovat hlavní problematické uzly, které nastanou 

při stavbě návěsu s výsuvnými boky. Za prvé je to definice moţností a poţadavků, které jsou 

kladeny na obchodní oddělení výrobní firmy při vstupním jednání s budoucím uţivatelem. 

Většina uţivatelů není schopna definovat jeho vlastní poţadavky a specifikaci, kterou 

poţaduje. Proto je nutná, jiţ od prvního okamţiku velmi úzká spolupráce obchodního a 

konstrukčního oddělení. Nejdůleţitějším specifikačním bodem, je prostorové rozdělení tohoto 

návěsu, čili definice půdorysné plochy, kterou poţaduje odběratel pro svou činnost 

uvedeného návěsu. Vzhledem ke skutečnosti, ţe odběratelé jsou z různých oborů, je nutné 

rozlišit, zda se jedná o návěs pro civilní, nebo vojenské uţití. 

Jelikoţ návěs musí splňovat Předpisy Evropské Hospodářské Komise (EHK), zahrnu 

do rešeršní části i přehled základních předpisů, které musí návěs splňovat, aby mohl být 

schválen pro provoz na pozemních komunikacích.  

Druhá část práce bude věnována návrhu konkrétního návěsu s odůvodněním 

aplikace daných prvků s ohledem na charakter pouţití návěsu. Nedílnou součásti tohoto 

řešení bude návrh stabilizačního systému pomocí hydraulických nohou, který se vyuţívá 

k ustavení návěsu do roviny před vysunutím horizontálního výsuvu, coţ zajistí zmírnění 

všech negativních vlivů, které by mohly nastat při příčném zkříţení celého návěsu. 

Stabilizační systém také zamezí nestabilitě návěsu při pohybu osob. Budu se také zabývat 

rozloţením hmotnosti návěsu a jaký bude mít vliv vysunutí horizontálního výsuvu na polohu 

těţiště celku. Jelikoţ je výsuv důleţitým a ţádaným prvkem, zkusím vylepšit dosavadní 

konstrukci podlahy výsuvu a zajistit tak rozmanitější vyuţitelnost daného systému. Provedu 

také pevnostní kontrolu jeho rámu pomocí MKP a navrhnu vhodný pohon vysouvání. 

Mým úkolem je také vytvořit celkovou vizualizaci návěsu a to jak exteriéru, tak i 

interiéru. Pro vytvoření 3D modelu vyuţiji systému Solidworks 2009 a dále v něm pomocí 

nástroje Photoworks vytvořím fotorealistické obrázky, které vytvoří jasnou vizi, jak daný 

návěs můţe vypadat. Vytvořený 3D model, mi bude také nápomocen při výpočtu těţiště 

návěsu a hmotnostního uspořádání. 

V závěru práce se pokusím definovat moţné funkční a technologické jevy, které 

mohou nastat při vlastní uţívání návěsu. Tyto jevy se pokusím definovat ze zkušeností, které 

jsem získal za 5 let spolupráce ve firmě, kde jsem se účastnil vývoje, výroby, i dodatečných 

úprav návěsů a nástaveb podobného charakteru. 
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3 Konstrukční řešení podvozků návěsů: 

3.1 Předpisy a směrnice pro stavbu motorových vozidel v ČR: 

Kaţdé vozidlo uvedené do provozu na pozemních komunikacích v České republice 

musí splňovat předpisy, které stanovují zákony vydané ministerstvem dopravy a spojů ČR. 

Z toho jasně plynou omezující předpoklady, které musí být dodrţeny při výrobě návěsů a 

všech motorových i nemotorových vozidel. Do těchto předpokladů patří například maximální 

rozměry, maximální hmotnosti, umístění osvětlení, vyznačení obrysů vozidel, atd.  V České 

republice tyto předpisy spravuje vyhláška č.341/2002 ministerstva dopravy a spojů ze dne 

11. Července 2002 „vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“. Pro výčet základních vlastností 

pominu speciální návěsy pro přepravu nadměrných nákladů, těţkých zemědělských a 

stavebních strojů, a zaměřím se na návěsy standardní koncepce.  

 Hlavním parametrem při výběru správného typu podvozku je poţadovaná celková 

hmotnost soupravy a na základě tohoto kritéria je následně volen počet a únosnost náprav. 

Největší povolené hmotnosti vozidel spravuje §15 zmíněné vyhlášky. Pro přípojná vozidla, 

tudíţ i návěsy, jsou maximální hmotnosti na nápravu závislé na počtu náprav a ty jsou dále 

rozděleny podle rozvoru daných náprav, coţ znázorňuje tabulka [tab 1.]   

  

Tab. 1: Nejvyšší povolené hmotnosti na nápravu pro přípojná vozidla 

 

  

 Další parametry, které mají hlavní vliv na konstrukční řešení podvozku návěsu, jsou 

maximální vnější rozměry. Tyto zpravuje §16 z vyhlášky č.341/2002 Sb., který pojednává o 

největších povolených rozměrech vozidel a jízdních souprav. Maximální rozměry soupravy 

tahače s návěsem vyjadřuje [tab. 2]. 
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Tab. 2 – Největší povolené rozměry vozidel 

 

Pozn.:  
vozidla kategorie N… motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola a používají se k dopravě nákladu 
vozidla kategorie O… přípojná vozidla 
 

3.1.1 Předpisy Evropské hospodářské komise OSN: 

Určité členské státy Evropské hospodářské komise OSN uzavřely v roce 1958 

v Ţenevě „Dohodu o přijetí jednotných podmínek pro homologaci a o vzájemném uznávání 

homologace výstroje a výbavy vozidel“. V průběhy platnosti této dohody se postupně 

přidávaly další členské země, aţ na nynější počet signatářů 33. Tato dohoda nezavazuje 

smluvní strany k uplatňování všech nebo určitých předpisů, které jsou jejími přílohami. 

V České republice je stanovena povinnost plnit Předpisy, jejichţ uţívání náš stát notifikoval, 

vyhláškou Ministerstva dopravy „O schvalování technické způsobilosti a technických 

podmínkách o provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích č.341/2002 Sb.“, kde 

jsou v příloze 1 všechny předpisy EHK OSN a směrnice EHS/ES konkrétně uvedeny. 

Homologujícím orgánem v České republice je Ministerstvo dopravy a spojů ČR. Hlavním 

účelem této dohody je co nejvíce sjednotit evropské zákonodárství v oblasti konstrukce a 

schvalování silničních vozidel. V roce 1995 došlo k celkové revizi této dohody (Revize 2) a 

bylo vydáno její nové znění a dostala také nový název. „Dohoda o přijetí jednotných 

technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat, a nebo 

užít na kolových vozidlech a o podmínkách o vzájemném uznávání homologací udělených 

na základě těchto pravidel“. Jednotná ustanovení pro homologaci se týkají podle povahy věci 

buď jednotlivých konstrukčních skupin, které se zkoušejí samostatně a mohou se montovat 

na různá vozidla, nebo se týkají vozidel jako celku. [2] 

 

3.1.2 Směrnice Evropského společenství ES: 

V Evropské unii (EU) je pro schvalování silničních vozidel homologační systém, který 

je analogický jako systém EHK. Avšak vzhledem k uţším vazbám států EU, je uţívání 

jednotlivých směrnic, odsouhlasených váţnou většinou států, povinné pro všechny státy EU. 

Jednotlivé Směrnice jsou v tomto systému tímtéţ, čím jsou jednotlivé Předpisy v systému 

EHK. Na základě rozhodnutí rady EU přistoupila Unie dne 24. 3. 1998 k dohodě EHK jako 

kolektivní člen. Homologační systém EU obsahuje oproti systému EHK navíc typové 

homologace vozidel jako celků, někdy téţ nazývané jako globální typové homologace. [2] 
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3.2 Definice pojmu „Návěs“ 

Návěs je nesamostatné přípojné silniční vozidlo. Část celkové hmotnosti návěsu se 

převádí přes návěsový čep na točnici tahače a jeho nápravy a část na nápravy návěsu. 

Odpruţení se u návěsů pouţívá buď ocelovými listovými pruţinami, nebo vzduchovými 

výškově nastavitelnými pruţinami. V přední části návěsu se nacházejí podpůrné mechanické 

nohy, které dovolují snadné odpojení taţného vozidla. 

 

Výhody návěsu ve srovnání se samostatným nákladním vozidlem: 

 Připojení návěsu k tahači probíhá velmi rychle 

 V případě poruchy tahače jej lze jednoduše nahradit a náklad tak dopravit bez 

výrazně menší prodlevy 

 Lze také pouţít pro vlečení přípojnou nápravu, která umoţní návěs táhnout za jiným 

nákladním vozidlem, popřípadě za traktorem, coţ můţe být s výhodou pouţito při 

manipulaci s návěsem při překládce, či na servisních místech. 

 S návěsem je snazší manipulace při couvání neţ s přívěsem, protoţe návěs má 

pouze jeden bod zlomení 

 Návěs má větší délku loţné plochy přepravního prostoru neţ samostatné vozidlo, 

tudíţ v něm můţe být přepravován náklad o větších rozměrech (např.: dlouhé roury, 

nosníky, taţené profily, kmeny stromů, trámy, atd.)  

 Díky většímu moţnému počtu náprav můţe návěs dosahovat vyšší tonáţe. 

 Ve srovnání se samostatným vozidlem má návěs menší poloměr otáčení – tudíţ lze 

s danou soupravou snadněji manévrovat   

 Návěs má lepší poměr mezi svou vlastní hmotností a hmotností nákladu 

 

Nevýhody návěsu ve srovnání se samostatným vozidlem: 

 Jede-li tahač samostatně bez návěsu má poměrně vysoko těţiště vozidla, coţ z něj 

činí méně stabilní vozidlo při jízdě 

 Kloubová vozidla se obtíţněji řídí na sněhu a náledí, protoţe jsou náchylnější ke 

ztrátě trakce s vozovkou 

 Samostatné nákladní vozidlo můţe být pouţito bez přívěsu, ale samotný návěs 

pouţít nelze  

 

3.3 Konstrukční části chassis návěsu: 

Návěs jako celek se skládá z části podvozkové neboli chassis a z části nástavbové. 

Podvozková část je dále tvořena nosným rámem, nápravami, brzdovým systémem a 

příslušenstvím. Základním stavebním prvkem podvozku návěsu je rám, který zachycuje a 

přenáší zatíţení vzniklá při jízdě. Jednotlivé části rámu jsou vzájemně spojeny svary, šrouby 

či nýty. Hlavní rám podvozku návěsu můţe být plošný nebo prostorový v závislosti na 

zamýšlených proporcích nastávajícího celku.  
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Hlavním nosným prvkem jsou ve většině případů podélné profily „I“ nazývané jako 

podélníky, které nemusí mít po celé délce stejný profil a průřez. Zpravidla jsou tyto nosníky 

dva, jejich rozteč činí přibliţně 1050 - 1300mm po celé délce a jejich vzdálenost od podélné 

osy návěsu je shodná.  Na tento nosný element jsou připevněny nápravy, jejichţ nedílnou 

součástí je i pérování, jehoţ hlavním úkolem je zmírnit rázy a otřesy vniklé při jízdě 

soupravy, zmenšit namáhání rámu a celé nástavby a udrţet všechna kola návěsu ve stálém 

styku s vozovkou. Samotné podélníky tvoří sice hlavní nosný prvek, ale v kombinaci 

s příčníky vytvářejí ţebřinový rám. Pro příčníky se pouţívají profily tvaru „U“ a to daleko 

menších rozměrů neţ podélníky. Příčníky svazují podélníky do potřebné vzájemné polohy a 

v naprosté většině případů jsou spojovány svary. Primární funkcí příčníků v rámu podvozku 

je přenášet zatíţení nástavby a nákladu na podélníky, a také svázaní podélníků v nosný rám.  

 

Obr. 1 / Popis podvozku návěsu 

 

3.3.1 Podélníky 

Podélníky tvoří hlavní nosný prvek v podvozku návěsu. Podle charakteru nástavby a 

poţadovaných uţitných vlastností, můţeme při návrhu pouţít podélníky přímé, nebo jednou 

či více krát zalomené. Tato zalomení se pouţívají převáţně v případech, kdy jsou kladeny 

vysoké nároky na světlou výšku vnitřního prostoru v některé části návěsu. U návěsů 
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s rovnými podélníky je určujícím parametrem výšky podlahy výška točnice návěsu. Zalomení 

lze pouţít pouze v případech, kde není poţadována rovná plocha podlahy, z důvodu lepší 

naloţitelnosti nákladu, či moţnosti zajetí vysokozdviţným vozíkem aţ k přednímu čelu 

návěsu. Rozdíly mezi podélníky rovnými, jednou zalomenými tzv. Jumbo, a třikrát 

zalomenými můţeme vidět na obrázku (obr.2). 

 

 
Obr. 2 / Typy podélníků dle počtu zalomení 

 

3.3.2 Příčníky 

Příčníky tvoří spolu s podélníky a obvodovým profilem hlavní nosný rám. Umisťují se 

kolmo na podélníky a výškově jsou umístěny dvěma způsoby. Buďto se pokládají na horní 

pásnici „I“ profilu podélníku, nebo je lze v rámci úspory výšky konstrukce rámu umístit pod 

horní pásnici „I“ profilu. V tomto případě se vpalují do stojiny podélníku a následně se svaří. 

Příčník je zpravidla tvořen válcovaným ocelovým profilem tvaru „U“. Jeho hlavní funkcí je 

přenášet zatíţení, působící na podlahu návěsu, na podélníky. Dále slouţí jako nosný prvek, 

který nese obvodový profil, který je dále nosným prvkem pro stěny nástavbové části, 

popřípadě nosnou ocelovou konstrukci. Osové vzdáleností těchto profilů, vychází z formátu 

vodovzdorné překliţky, která ve většině případech tvoří nosnou vrstvu podlahy. Vezmeme-li 

v úvahu formát překliţky 2500x1250mm a předpoklad, ţe překliţka bude příčníky podepřena 

na krajích a uprostřed, vyjde nám osová vzdálenost příčníku 625mm. 
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3.3.3. Obvodový profil 

 Obvodové profily můţeme rozdělit podle pouţitého materiálu a také dle návaznosti na 

pouţitou konstrukci stěn a nosné konstrukce nástavby. Dle prvního zmíněného se pouţívají 

ocelové, které jsou svařovány s příčníky a jsou tvořeny válcovanými profily tvaru „U“. Hojně 

se téţ v dnešní době pouţívají. Hliníkové, různorodě tvarované, obvodové profily se 

k příčníkům přichycují pomocí šroubových, nýtovaných, popř. lepených spojů. V případě 

pouţití ocelového obvodového profilu, který je situován na výšku, vznikne pro uloţení panelu 

stěny pouze vodorovná plocha, která panelu neposkytuje ţádné boční vedení a mohlo by při 

zatíţení dojít k sesmyknutí panelu a to i za předpokladu, ţe panel je k obvodovému profilu 

přilepen vrstvou pruţného tmelu. Tento neduh lze odstranit například pouţitím válcovaného 

„L“ profilu přichycenému k rámu podvozku z vnitřní strany panelu a v kombinaci s lepícím 

tmelení dílce a překrytím pásem hliníkového plechu z vnější strany, vznikne tak stabilní 

konstrukce, schopna odolávat zatíţením vyvolaným provozem návěsu. Při pouţití 

hliníkových obvodových profilů je situace jednodušší z důvodu velkého výběru druhů profilů a 

dostupnosti těchto výrobků na trhu a lze vybrat profily takových tvarů, jenţ svým tvarováním 

tvoří opěrné plochy pro uloţení panelu. S výhodou se také pouţívá kombinace ocelového 

profilu, s hliníkovým a to z důvodu dosaţení tuhosti ocelového a získání poţadovaného 

tvarování hliníkového. Druhé dělící kritérium je závislé na zvolené konstrukci stěnového 

systému. Mohou nastat dva případy. První z nich charakterizuje fakt, ţe nosným prvkem 

skříňové nástavby jsou přímo stěnové panely a druhou variantou je kombinace ocelové 

konstrukce a stěnových panelů, kde panely tvoří pouze výplňový a tepelně izolační element. 

 

3.3.4 Nápravy  

Nápravy, společně s odpruţením a koly, slouţí k přenosu zatíţení rámu podvozku na 

pevnou podloţku, po které se návěs pohybuje. U návěsů se v dnešní době pouţívají 

většinou nápravy vzduchem odpruţené s brzdami bubnovými, popřípadě ještě účinnějšími 

kotoučovými. Ty lze však pouţít aţ od ráfků velikosti 19,5“ z důvodů prostoru potřebného pro 

vlastní kotouč a brzdový třmen. U nákladních vozidel se s výhodou pouţívají vzduchové 

pruţiny, které umoţňují změnu světlé výšky nad vozovkou a s tím související úpravu výšky 

loţné plochy při nakládání nákladu. Účelem pérování a tlumení je sníţit namáhání rámu 

návěsu a zajistit, aby všechna kola měla stálý styk s vozovkou. Do výbavy podvozku návěsů 

lze zařadit i systémy zvyšující bezpečnost jízdy, jako jsou protiblokovací systém ABS, či 

elektronický stabilizační program ESP. Tyto systémy mohou být doplněny o automatický 

zátěţový regulátor (AZR), který slouţí k regulaci brzdového tlaku v brzdových válcích v 

závislosti na zatíţení vozidla. U vozidel se vzduchovým pérováním je AZR ovládán v 

závislosti na přetlaku ve vzduchovém pérování, který souvisí se zatíţením vozidla. 

Z hospodárných důvodů mohou být u návěsů pouţity zdvihatelné zadní nápravy. 

Přizvedávání nápravy se pouţívá při jízdě s prázdným, nebo částečně zatíţeným návěsem a 

to hlavně kvůli zmenšení valivého odporu a sníţení opotřebení pneumatik. Zdvih nápravy 

bývá většinou prováděn pomocí pneumatického válce.  
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Natáčecí nápravy se pouţívají dvojího typu a jejich řízení je závislé na tzv. úhlu 

zlomení, coţ je úhel, který vzniká, mezi podélnými osami tahače a návěsu. Jedná se o 

nápravu samořídící, nebo s nuceným řízením a ta se liší od samořídící nápravy tím, ţe její 

účinek není dosaţen neřízenou předbíhající nápravou (kola nemají závlek), nýbrţ je určován 

samostatným řízením. K řízení nápravy tedy dochází díky kooperace mechanické řídící 

jednotky na základové desce návěsu a tyče řízení, probíhající od řídící jednotky řízení aţ po 

natáčející zadní nápravu, nebo zkříţenými lanky a kladkami na otočný podvozek. [2] 

 

 
Obr. 3 / Náprava BPW vzduchem odpružená s kotoučovými brzdami  

 

3.3.5 Brzdová soustava 

Hlavní funkcí brzdové soustavy je sníţení rychlosti pohybujícího se vozidla, jeho 

zastavení nebo zajištění jiţ stojícího vozidla. Zákonné poţadavky na brzdění jsou v Evropě 

určeny předpisem EHK č.13 – příloha 10, který je základním předpisem shrnujícím 

poţadavky na brzdy a samotné brzdění. U návěsů se pouţívá soustava se vzduchovým 

přenosem síly, které působí účinkem přetlaku vzduch ze vzduchojemu a mají pneumaticko-

hydraulický převod. Působícím médiem je tedy stlačený vzduch, a jelikoţ návěsy nemají 

vlastní zdroj tohoto média, jsou propojeny se vzduchovou soustavou tahače a osazeny 

vzduchojemy s pojistnými ventily, které poskytují dostatečné mnoţství vzduchu za 

jakýchkoliv provozních podmínek. Brzdová soustava návěsu obsahuje brzdový okruh 

provozní a parkovací. U moderních návěsů se pouţívají brzdy bubnové a v poslední době 

jsou stále častěji k vidění účinnější kotoučové brzdy. Jednou z mála jejich nevýhod, oproti 

bubnovým brzdám, jsou větší zástavbové rozměry. Při pouţití bubnových brzd lze pouţít 
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ráfky o velikostech od 15,5“ po 24“. U kotoučových brzd tak můţeme pouţít aţ ráfky o 

velikosti 19,5“ a větší.     

 

 

Obr. 4 / Konstrukční řešení brzd návěsů: a) Bubnová brzda, b) Kotoučová brzda 

 

3.3.6 Návěsový čep 

Návěsový čep přenáší všechny síly mezi návěsovým tahačem a návěsem samotným 

a součastně je pojistkou proti nadzvednutí návěsu z návěsové točnice. Vyrábějí se 

zápustkovým kováním a pro zvýšení pevnosti a tvrdosti jsou zušlechtěny. Jelikoţ je tento čep 

vystaven vysokému namáhání a musí být po překročení určitého opotřebení vyměněn, není 

přivařen přímo k nosné desce návěsu, ale je k ní přišroubován pevnostními šrouby. 

Návěsové čepy se standardně vyrábějí 2“, které jsou pouţity u běţných návěsů pro dopravu 

nákladu, komerčních a konferenčních návěsů a 3 ½“, které se vyuţívají u speciálních 

souprav pro dopravu nadrozměrných nákladů a ve velmi náročných provozech, jako jsou 

doly a staveniště. K ochraně návěsu proti krádeţi slouţí speciální kryt čepu, vyrobený 

z vysokopevnostní oceli s protikorozní úpravou a zámkem, který nechrání pouze samotný 

čep, ale i jeho montáţní šrouby. [2] 
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Obr. 5 / Možnosti upevnění návěsového čepu k návěsu: a) kužel, b) příruba 

 

3.3.7 Podpěrné nohy návěsu 

Podpěrné teleskopické nohy návěsu slouţí k výškové manipulaci přední části návěsu 

a součastně jako opora návěsu po odpojení taţného vozidla. Lze jimi návěs uvést do 

přibliţné vodorovné polohy a také nastavit výšku návěsového čepu při připojování tahače. 

Teleskopické nohy jsou robustní konstrukce a ovládají se mechanicky za pomocí zalomené 

kliky. Mívají dvoustupňovou převodovku, která je integrována v těle nohy a dostatečně kryta 

před povětrnostními vlivy. Převodovka slouţí ke sníţení síly potřebné k přizvednutí návěsu. 

Vlastní zdvih nohou se pohybuje v rozmezí 350–560mm v závislosti na zvoleném typu. 

Důleţitým prvkem podpěrných nohou je dosedací sedlo, které je nutno vybírat s ohledem na 

charakter povrchů předpokládaných parkovacích ploch. Vzhled a typ dosedacích nohou 

vyobrazuje obr. 5. Širokou nabídku těchto produktů nabízí např. firma Jost. 

 

 

Obr. 6 / Konstrukce podpěrných noh, verze dosedacího sedla 
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3.4 Konstrukční řešení podvozku návěsu s ohledem na charakter 

nástavby 

Před začátkem stavby návěsu je nejdůleţitějším úkolem získat od zákazníka jeho 

kompletní představu o výsledném produktu. Je potřeba, aby měl jasno o charakteru pouţití 

návěsu, jeho hlavních funkcí, či půdorysného uspořádání. Není-li si zákazník jist celkovým 

řešením, či jednotlivými prvky, nabídneme mu několik variant moţného řešení celkové 

koncepce a popřípadě i typů jednotlivých částí. Pro získání maximálního přehledu o 

poţadavcích zákazníka pokládáme zákazníkovi cílené otázky, z jejichţ odpovědí jsme 

schopni vytvořit varianty výsledného celku a doporučíme pouţití nejvhodnějších prvků a 

celých konstrukčních systémů s ohledem na charakter nástavby. U návěsů s horizontálními 

výsuvy je důleţité na počátku určit, kolik návěs bude mít výsuvů, jak budou velké a ve které 

části návěsu budou umístěny. 

Zaměřím se na návěsy s horizontálními výsuvy (dále jen „výsuvy“) a pokusím se určit 

hlavní kritéria pro výběr správného typu podvozku. Prvotním úkolem je stanovení charakteru 

návěsu. Je potřeba dopředu určit k čemu bude návěs slouţit, ale obecně se výsuvy pouţívají 

k rozšíření vnitřní uţitné plochy podlahy v provozním stavu, coţ je stav, kdy je vozidlo 

odstaveno na plochu tomu určenou a nespadá tedy pod zákon č.56/2001 Sb. „O technických 

podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích“ a můţe tedy měnit své 

vnější rozměry aţ k limitům dovolující konstrukce návěsu. Jak uţ bylo řečeno, výsuvy se 

pouţívají pro zvětšení půdorysné plochy, a tedy i vnitřního prostoru, a proto nacházejí 

uplatnění u návěsů slouţících například k výstavním účelům, jako mobilní školící centra, 

obytné návěsy, televizní přenosové vozy a pro další komerční vyuţití. Přichází tedy v úvahu 

v případech, kdy je potřeba zvětšit vnitřní prostor aţ po příjezdu na dané místo. Maximální 

půdorysná plocha podlahy návěsu, bez výsuvů, splňující zákony ČR je 33,2m2 a v případě 

pouţití bočních výsuvů je moţno dosáhnout plochy podlahy okolo 60m2, coţ zaručuje 

dostatečný prostor pro vybudování kvalitního a prostorného zázemí s rozmanitým vyuţitím. 

Můţe vzniknout jedna kompaktní místnost s vnitřní šířkou aţ 4,8m a délkou téměř 13,5m, 

popřípadě můţe být prostor rozdělen na jednotlivé účelné místnosti s pevnými či variabilními 

stěnami. Moţnosti vnitřního vybavení a rozdělení interiéru závisí na charakteru jeho pouţití a 

přání zákazníka.  

 Komerční, výstavní, či obytné návěsy se zpravidla vyznačují tím, ţe ani zdaleka 

nedosahují hmotností, pro které jsou nápravy dimenzovány. Pro tyto návěsy doporučujeme 

pouţít pouze dvě nápravy o nosnosti 8,5-9t, s kterými lze dosáhnout celkové hmotnosti 24 aţ 

27 tun. Výhody pouţití pouze 2ks náprav jsou zcela zřejmé. Jednak vzniknou větší úloţné 

prostory pod nosnou podlahou návěsu a ještě důleţitějším argumentem můţe být 

ekonomické hledisko, kdy pouţití o jednu nápravu méně výrazně ovlivní pořizovací cenu 

podvozku. Další sníţení nákladů nastane při vlastním uţívání návěsu, jako menší počet 

pneumatik při výměně, brzdového obloţení a menší valivý odpor, který bude mít příznivý vliv 

na spotřebu pohonných hmot tahače. 

 Charakterizuji tři základní typy podvozků, které se nejčastěji pouţívají pro návěsy 

s výsuvnými boky. I kdyţ jsou i tyto tři základní typy podvozků vyráběny na zakázku, jedná 

se o poměrně standardní výrobky. 
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3.4.1 Chassis s rovnými podélníky 

Chassis s rovnými podélníky se pouţívá s výhodou u standardních návěsů pro 

přepravu nákladu, protoţe se vyznačuje zcela rovnou podlahou po celé délce návěsu. To 

zaručuje snadné naloţení nákladu a moţnost převáţet dlouhé předměty. Nevýhodou je vyšší 

jmenovitá výška podlahy, a s tím související i světlá výška vnitřního prostoru, která je dána 

vzdáleností návěsové točnice tahače od země. Je-li však i v tomto případě poţadavek na co 

největší světlou výšku, lze pořídit nízkopodlaţní tahač, u kterého lze dosáhnout výšky 

točnice jiţ od 950mm.  

 

 

Obr. 7 / Chassis s rovnými podélníky 

 

Výsuv si lze představit jako krabici, které chybí jedna stěna směřující ke středu 

návěsu. V případě výsuvů se tento typ chassis pouţívá pro výsuvy o velkých délek, aţ 

10,5m, kdy dochází k vysunutí téměř celého boku.  I při této délce se můţe jednat pouze o 

jeden kus výsuvu, coţ přináší velmi sloţitou nosnou konstrukci. Můţe také dojít k rozdělení 

na dva a více samostatných výsuvů a to vše je závislé na uspořádání vnitřního prostoru. 

Důleţitým faktorem, který výrazně ovlivňuje polohu těţiště návěsu, je příčné rozloţení 

výsuvů, které budeme vztahovat k podélné svislé rovině, která prochází středem návěsu a 

nazveme ji jako rovinu α. V prvním případě můţe mít návěs jeden velký výsuv, pouze na 

jedné straně návěsu, kde můţe dojít k vysunutí aţ o 1,8m, ale neţádoucím jevem bude 

excentricita těţiště návěsu vzhledem k rovině α. V druhém případě dojde k vysunutí modulu 

na kaţdou stranu návěsu aţ o 1,2m, coţ přinese celkové vysunutí 2,4m a nespornou 

výhodou bude téměř dokonalé rozloţení hmotnosti ve stavu vysunutém i zasunutém. Z toho 

jasně plynou výhody uţití oboustranných výsuvů, ale opět vše závisí na vnitřním uspořádání 

interiéru. 
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3.4.2 Chassis návěsu s jednou zalomenými podélníky 

Tento typ podvozků s jedním zalomením, často nazývaný Jumbo, se často vyuţívá 

pro závodní teamy v rozmanitých oblastech motosportu, kde přední část slouţí pro obytné 

účely, či relaxaci a v zadní části návěsu jsou převáţeny závodní vozidla ve dvou patrech, coţ 

umoţní speciální pojízdné lyţiny v kombinaci s hydraulickou plošinou. V přední části tak 

mohou být, jedno či oboustranně, výsuvné moduly, pro zvětšení daného prostoru. Dalším 

příkladem pouţití jsou výstavní návěsy, které v přední části mají sociální zázemí, malou 

kuchyňku a sedací soupravu pro významné hosty a ve zbylé části návěsu tak vznikne 

v kombinaci s výsuvy ideální výstavní plocha pro prezentaci produktů.  

 

 

Obr. 8 / Chassis s podélníky jednou zalomenými 

 

Zalomením podélníků tak vzniknou dvě výškové úrovně podlah. První v přední části 

návěsu, kde je výška podlahy určena výškou točnice návěsu. Jedná se přibliţně o 4m 

dlouhou část, u které se dá zvětšit plocha podlahy výsuvnými moduly. Největší efektivity 

k získání prostoru se dosáhne uţitím výsuvů se symetrickým rozloţením do obou stran. Tím 

dojde k takřka zdvojnásobení pouţitelné plochy podlahy daného prostoru. Druhou výškovou 

úroveň podlahy tvoří zbytek návěsu. V těchto prostorech však lze dosáhnout mnohem větší 

světlé výšky, protoţe zde výšku podlahy ovlivňuje převáţně typ náprav a velikost kol. 

Zpravidla se dá při pouţití standardních náprav v kombinaci s 17,5“ kol s nízkým profilem 

pneumatik dosáhnout výšky podlahy cca 800mm, ke které ovšem ještě musíme připočítat 

zateplení podlahy a povrchovou vrstvu. Reálně se dostaneme na výšku 860-900mm z čehoţ 

plyne vnitřní světlá výška maximálně 3090mm. Pouţijeme-li však i tady výsuvy musíme 

počítat s tím, ţe konstrukce nutná ke správné funkci výsuvu nám zvedne výšku podlahy 

minimálně o 100mm u výsuvů menších rozměrů a aţ 170mm u výsuvů větších. Dále pak ve 

stropě musí být umístěny podpůrné kolejnice, které pomáhají k větší stabilitě výsuvu. 
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3.4.3 Chassis návěsu s dvakrát či třikrát zalomenými podélníky 

 Tyto podvozky jsou jiţ zcela vyráběny na zakázku, protoţe se rozměrově navrhují 

s ohledem na členění vnitřního prostoru a plánovanou konstrukci výsuvů a samotné 

nástavby. Pouţívají se v případech, kdy je kladen důraz na extrémní světlou výšku ve 

středové části návěsu. Tento stav můţe nastat v případě, kdy je potřeba návěs rozdělit na 

dvě patra. Vezmeme-li v úvahu maximální moţnou výšku návěsu, která činí 4m, nosné 

podélníky v podlaze a mezeru mezi zemí a podvozkem návěsu, potom je patrné, ţe dvě 

plnohodnotně obyvatelné patra získat nelze. Řešení mohou být následující. Můţeme vytvořit 

jedno plnohodnotně obyvatelné patro a zbytek povaţovat za úloţné prostory s různým 

vyuţitím, nebo toto řešení zkombinovat s vertikálním výsuvem v horním patře, který 

v pracovním reţimu vysune modul, který bude mít střechu a boční stěny a vysune se nad 

úroveň střechy tak, aby vytvořil druhé plnohodnotné patro. V jízdním reţimu bude tento 

výsuvný modul zasunut a jeho střecha bude lícovat se střechou návěsu. První zalomení 

podélníků je ve stejném místě jako u chassis s jedním zalomením, akorát s tím rozdílem, ţe 

podélníky za tímto místem mohou být spuštěny blíţe k zemi a nejsou ovlivněny výškou 

potřebnou pro uloţení náprav. V této středové části tak můţe být dosaţeno maximální 

moţné vnitřní výšky. Druhé zalomení podélníků se nachází před nápravami, kde se úroveň 

podlahy opět zvedá a to do výšky, která je potřebná pro správné uloţení náprav. Dále uţ 

podlaha můţe pokračovat v této výškové úrovni, aţ po zadní stěnu návěsu a prostor pod 

podlahou za nápravami můţe být vyuţit pro uloţení nákladu, či technických komponentů 

nezbytných pro provoz návěsu. Nebo v případě ţe i za nápravami je poţadovaná výška 

shodná se středovou částí můţeme podélníky za nápravami ještě jednou zalomit. V tomto 

případě se bude jednat o podvozek s třikrát zalomenými podélníky. Tento typ podvozku je 

však jiţ velmi specifický a jeho pouţití vyţaduje pečlivou přípravu celého projektu. 

 

  

Obr. 9 / Chassis návěsu s třikrát zalomenými podélníky 
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4 Návrh návěsu s výsuvným bokem 

V této části práce se budu soustředit na návrh návěsu s výsuvným bokem. Pokusím 

se zvolit vhodný typ výsuvu a jeho pohonu a dále pak provedu výpočet stabilizace návěsu 

pomocí výsuvných nohou v různých reţimech návěsu. 

 

4.1 Definování základních kritérií a požadavků na návěs 

Mým úkolem je navrhnout výstavní návěs, který bude dané firmě slouţit jako výstavní 

stánek pro prezentaci svých výrobků. Aby zadání bylo jednoznačné a konkrétní, vybral jsem 

si návěs, který já osobně v současné době kompletně připravuji po konstrukční a 

technologické stránce. Jedná se o zadání od české společnosti - Sulko s.r.o. Tato vyrábí a 

distribuuje plastová okna a to nejen v ČR. Návrh tohoto návěsu tedy bude proveden 

s přihlédnutím na funkčnost, estetiku, popřípadě rychlost a jednoduchost rozloţení celého 

výstavního celku. Návěs musí obsahovat oddělenou místnost pro VIP zákazníky 

s kuchyňkou pro přípravu občerstvení a sociálním zařízením, která bude oddělena 

prosklenými dveřmi od prostoru výstavního. Dále zde bude výstavní prostor prezentující 

přednosti výrobků této firmy a jejich samostatné výrobky, prostor pro jednání se zákazníky, 

úloţné prostory, stojany pro reklamní předměty a ostatní příslušenství. 

 

4.2 Návrh konstrukčního řešení daného návěsu 

Jedná se o výstavní návěs, a proto musí působit reprezentativním a uceleným 

dojmem a na první pohled musí potenciálního zákazníka zaujmout. Proto navrhuji skříňovou 

nástavbu ze sendvičových panelů a hrany nástavby opatřit hliníkovými lištami s rádiusem 

50mm, které dodají návěsu atraktivní vzhled. Přední stěnu návěsu navrhuji z estetického 

hlediska vytvořit laminátovou kapsou s proměnným rádiusem, která doplní originalitu 

zaoblených lišt a zároveň zmenší odpor vzduch při jízdě. Podvozek budou tvořit 2 krát 

zalomené podélníky, které rozdělí návěs na 3 úrovně podlahy. v přední části prostor pro 

V.I.P. místnost s malou koupelnou, kuchyňkou pro přípravu a uchovávání základního 

občerstvení a sedací soupravu do tvaru „U“ s konferenčním stolem. Tato místnost bude mít 

vnitřní rozměry 2,45 x 4,05 m a bude oddělena příčkou s prosklenými dveřmi. Ve střední 

části o délce 4,4m bude pravou stranu návěsu tvořit prosklený vstup, o délce 3,4m, 

s elektronicky otevíratelnými dveřmi na pohybový senzor. Šířka vstupu bude 1,2m a bude 

doplněn o hliníkové schody shodné šířky se zábradlím. Tento vstup bude v jízdním reţimu 

krýt klapa, která ochrání prosklenou stěnu a vstupní dveře před poškozením a v pracovním 

reţimu tato, plynovými vzpěrami podepíraná, klapa vytvoří zastřešení vstupního prostoru.  

V levé části návěsu naproti vstupu bude umístěn výsuvný modul o délce 4,3m, který 

se vysune na levou stranu o 1,5m a zvětší tak půdorysnou plochu střední části o 6,3m2. 

V prostor vzniklý vysunutím modulu bude vyuţit pro jako místo pro komunikaci je 

zákazníkem a v přední části výsuvu umístím skříň pro uloţení reklamních podkladů. V zadní 
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části návěsu bude vytvořená výstavní „galerie“, ve které budou znázorněny rozdíly kvality a 

vlastnosti vlastních a konkurenčních okenních profilů a celých oken.  

 

Obr. 10/ půdorysné rozložení návěsu s legendou 

 

4.2.1 Podvozek návěsu 

Samotný podvozek tohoto tvaru není standardním výrobkem ţádné z Evropských 

společností, jenţ podvozky vyrábí, a proto se jedná o zakázkovou výrobu přímo na míru. 

Rám podvozku tvoří dvakrát zalomené podélníky, tvořené v přední části z profilu HEB 120 

z oceli S235, na které je navařená nájezdová deska a návěsový čep a ve zbylé části profily 

IPE 270 ze shodného materiálu. Pro připojení příčníků k podélníkům se osvědčilo svařování. 

Je přitom nutné dbát na co moţná největší torzní tuhost rámu. Příčníky navrhuji pouţít 

z tenkostěnného U profilu 80x50x4, který z důvodu úspory konstrukční výšky bude zapuštěn 

o 24mm, a bude prostrčen stojinami podélníků. Svařované spojení obou profilů musí být 

v tomto případě omezeno vertikálním svařovacím švem mezi oběma stojinami. Obvodový 

profil bude vyroben z tenkostěnného U profilu o rozměrech 100x50x4. Tento profil ponese 

stěnové panely, bude na něj napojena ocelová konstrukce tvořící klec kolem výsuvu a 

v neposlední řadě na něm budou zavěšený spodní úloţné prostory a aerodynamické 

krytování. Na tomto návěsu navrhuji pouţít dvě nápravy, s pneumatickým odpruţením, od 

britské firmy BPW Limited o nosnosti 9t na nápravu a s kotoučovými brzdami, mající 

označení SKHSF 9008. Ty budou osazeny jednoduchými 19,5“ ráfky a pneumatikami o 

rozměru 425/55 R19,5. Brzdový systém bude doplněn o systémy ABS a ESP. Ke zlepšení 

jízdních vlastností bude navíc návěs vybaven automatickým zátěţovým regulátorem AZR, 
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který upravuje brzdnou sílu na jednotlivých nápravách návěsu, v závislosti na aktuálním 

zatíţení. Celková hmotnost návěsu v této konfiguraci tedy bude 27t. [6] 

 

Obr. 11 / Konstrukce podvozku s výsuvem ve střední části 

 

 4.2.2 Opláštění návěsu 

Veškeré stěny návěsu, které jsou umístěny nad úrovní podlah, budou zhotoveny ze 

sendvičových panelů, které jsou vyráběny na zakázku. U takto sloţitých návěsů, kde se 

předpokládá zavěšení různých předmětů, či úloţných prostorů na samotné stěny, je 

zapotřebí předem navrhnout sloţení panelů s ohledem na jejich moţné zatíţení a konečnou 

povrchovou vrstvu. Panel pro návěs o této konfiguraci volím o tloušťce 50mm, který bude mít 

dostatečné tepelné i pevnostní parametry. Sloţení můţe být následující. Jako exteriérová 

vrstva se pouţívá laminát s vysokým leskem, který má standardně bílou barvu, nebo můţe 

být nalakován do libovolné barvy. Další vrstvou je dýhovaná vodostálá překliţka o tloušťce 

4mm, která tvoří podkladovou vrstvu laminátu a zajišťuje maximální kvalitu výsledné 

povrchové vrstvy. Tepelně-izolační jádro je tvořeno polyuretanovou deskou o tloušťce 35mm. 

Volba následujících vrstev závisí na poţadované povrchové úpravě vnitřních stěn. Pokud za 

povrchovou vrstvou budou vybrány koberce, aplikujeme je ve třídě C3 (nehořlavé provedení 

s akustickým útlumem aţ 31 Db). Pro tuto aplikaci je technologická příprava panelu sloţitější. 

Jako předposlední povrch se montuje vrstva tvořená dýhovanou speciální vodostálou 

překliţkou o tloušťce 6,5mm jiţ finální a na ni se po sloţení stěn nalepí koberec. Lze také 

ještě tyto vrstvy doplnit o vnitřní laminátovou vrstvu o tloušťce 1,5mm, která se hodí zejména 

do prostorů technologických, jelikoţ je snadně omyvatelná. Tyto panely jsou opatřeny 

zámky, které zvětší dosedací plochu na sebe navazujících panelů a jako spojovací prvek se 

pouţívají polyuretanové tmely firmy Denbraven, Van Houten, Teroson a ostatních.  
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 Spodní úloţné prostory a aerodynamické kryty sniţují i mimo jiné odpor proudícího 

vzduchu při jízdě soupravy a tím dochází ke sníţení spotřeby pohonných hmot. A 

samozřejmě je zde i estetické hledisko. Protoţe tyto aerodynamické kryty vytváří kompaktní 

a ucelený vzhled. V našem případě je nosným prvkem spodních úloţných prostorů a 

krytování ocelová konstrukce z tyčí čtvercového průřezu, kde podlaha je zhotovena 

z vodovzdorné překliţky o tloušťce 21mm či 24mm. Obvodové stěny a krytování je 

zhotoveno z hliníkového plechu o tloušťce 3mm, který je následně lakován. 

  

 

Obr. 12 / Skladba sendvičových panelů a montážní zámek 

 

4.2.3 Konstrukce výsuvu 

Při volbě správného typu výsuvu je třeba dbát na několik základních kritérií a prvků, 

které pak ovlivní celou jeho konstrukci. Základním parametrem je pouţitý typ podlahy. Můţou 

nastat dva případy. V prvním bude pouze jedna výšková úroveň podlahy ve výsuvu a jeho 

okolí. V druhém případě vzniknou dvě úrovně podlahy a to tak, ţe podlaha výsuvu bude 

zajíţdět nad stávající podlahu. Zvolil jsem druhý typ podlahy, protoţe prostorové rozvrţení 

vnitřního prostoru dovoluje mírný schodek v místě přechodu ze vstupní části do prostoru 

výsuvu. A díky tomu, ţe prostředí výsuvu bude slouţit pro ukládání reklamních předmětů a 

prospektů a součastně jako místo pro kontakt se zákazníkem, nízký schodek nebude ničemu 

vadit a ještě dojde k optickému oddělení těchto prostorů. S poţití nové konstrukce podlahy 

docílím toho, ţe výškový rozdíl podlah bude pouze 68mm a nosné prvky, které nesou celý 

výsuv, budou schovány v konstrukci stávající podlahy. 

 Dalším důleţitým prvkem je volba správného typu lineárního vedení, coţ je zařízení, 

které umoţní vysunutí výsuvu ve vertikálním směru a nese celou jeho váhu. Je moţné pouţít 

dva druhy. Prvním je přesné lineární vedení např. od firmy Rollon, které je velmi nákladné a 

vyţaduje maximální přesnost při montáţi a následně i téměř dokonalé vyrovnání návěsu 

před kaţdým vysunutím výsuvu, protoţe jiţ při mírném zkroucení návěsu, ke kterému dojde 

při nedokonalém ustavení, dojde k výraznému růstu síly potřebné k vysunutí výsuvu. Tento 
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systém jsme pouţívali v minulosti. V posledních letech jsme však začali pouţívat systém, 

který se vyuţívá u bránových systémů. Tento výrobní program dodává firma Rolling Center, 

a jeho profily a funkce jsou názorné z Obr. 12 - b).  

Mezi jeho hlavní výhody můţeme zařadit: 

 Poměrné zkroucení konstrukce nemá vliv na funkčnost tohoto systému 

 Bezúdrţbový systém 

 Snadná montáţ ve srovnání s přesným lineárním vedením 

 Vlivem větších tolerancí jsou výsledné síly působící odpor při vysouvání minimální 

 

 

Obr. 13 / Typy lineárního vedení: a) přesné lineární vedení, b) vedení převzaté ze samonosných 

posuvných bran 

 

Pro tento návěs volím systém převzatý ze samonosných posuvných bran od firmy 

Rolling Center, kde rolny nesou označení CA4RS a nosné lyţiny GIPI 4RG bez vlastní 

povrchové úpravy. Celá konstrukce výsuvu bude následně lakována aţ po svaření. 

Další důleţitou otázkou při výběru správné konstrukce výsuvu je, zda budou stěny 

tvořit na nosné podlaze samonosnou konstrukci, nebo nosným prvkem bude ocelová 

konstrukce a stěnové panely budou tvořit pouze výplňový prvek. Jelikoţ tento výsuv 

dosahuje poměrně velkých rozměrů, volím variantu, kdy nosná bude ocelová konstrukce 

tvořená z profilů obdélníkového průřezu o rozměrech 100x50x4mm, která bude společně 

s nosnými lyţinami a podlahou tvořit jeden svařenec a panely budou tvořit výplňový prvek 

stěn a stropu. Panely jsou však navrţeny tak, aby na ně bylo moţné připevnit nábytek, či na 

ně něco pověsit. Tyto panely budou o shodné skladbě jako panely celého návěsu. 

 Posledním důleţitým bodem, který by se neměl podcenit, je utěsnění výsuvu proti 

dešťové a uţitkové vodě. Proto jiţ samotná konstrukce počítá s dešťovou vodou a střešní 

rovina výsuvu je nakloněná o 3 – 4° a voda je odváděna směrem od návěsu. Také spáry 

mezi panely a nosnou konstrukcí je zapotřebí důkladně utěsnit polyuretanovým tmelem, 

který zabrání vniku vody a vlhkosti do jednotlivých vrstev panelu a zabrání tak případným 

reklamacím. Samotný výsuv je vzhledem k návěsu utěsněn systémem pryţového těsnění, a 
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to ve stavu vysunutém a zasunutém. Při vysouvání či zasouvání, můţe dojít ke stečení 

minimálního mnoţství vody po bočních stěnách výsuvu.  

 

4.2.4 Konstrukce podlahy výsuvu 

 Před volbou podlahy výsuvu je potřeba znát odpověď na základní poţadavek 

zákazníka, která bude mít zásadní vliv na zvolený typ podlahy. Onou základní otázkou je, 

zda bude mít podlaha výsuvu jednotnou rovinu s podlahou návěsu, nebo zda bude tvořit 

jinou výškovou úroveň.  

 

Obr.14 / Základní typy podlah výsuvů 

 

Na obr.14 lze vidět příklady základních typů podlahy výsuvu. U prvního typu obr.14 a) 

podlahy je podlaha výsuvu pevná a dojde ke sloţení podlahy ve středové části. Na druhém 

obrázku obr. 14 b) se jedná o obdobný případ, ale segmenty podlahy se po rozloţení 

vyskládají. Nevýhodou je nutnost uskladnění segmentů při jízdě. Na třetím obrázku obr.14 c) 

lze vidět pevnou středovou podlahu a ke skládání podlahy dochází ve výsuvu. V případě 

obr.14 d) se jedná o podlahy s různými výškovými úrovněmi. 
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4.3 Typy pohonu bočního výsuvu 

 Jiţ před zahájením vlastní výroby je nezbytné rozhodnout o typu pohonu bočního 

výsuvu. Při výběru pohonu je zapotřebí zohlednit velikost výsuvu, jeho váhu, typy lineárního 

vedení a návaznost na další systémy. Pro vysouvání výsuvů se pouţívají dva základní typy 

pohonů.   

Prvním z nich je vysouvání výsuvu pomocí hydraulického obvodu, kdy vlastní 

vysunutí zajišťuje dvojčinný přímočarý hydromotor. Tento systém se pouţívá u větších a 

těţších výsuvů s délkami od 4m do 12,5m a s výhodou se kombinuje se stabilizačním 

systémem návěsu, kdy pro bezchybný chod výsuvů o takové velikosti je stabilizační systém 

nutný z důvodu zamezení příčného zkroucení návěsu před vlastním vysunutím výsuvu. 

Velkou výhodou je v tomto případě moţnost sloučení obou systémů v jeden hydraulický 

obvod, kdy se pro pohon obou systémů vyuţívá společný hydraulický agregát.  

V druhém případě se k vysunutí a zasunutí výsuvu pouţívá elektromotor pohánějící 

závitovou tyč, která lineárně posouvá matici připevněnou na konstrukci, popřípadě 

v kombinaci s ozubeným hřebenem a pastorkem. Tyto typy pohonů se pouţívají pro výsuvy 

menších rozměrů. Jedná se o řešení finančně dostupnější, které je prostorově méně 

náročné. S výhodou se pouţívá zejména u návěsů, které nejsou vybaveny stabilizačním 

systémem. 

 

4.3.1 Volba typu pohonu bočního výsuvu pro daný návěs 

Pro daný návěs volím vysouvání pomocí hydraulického obvodu, kde vlastní 

vysouvání budou zajišťovat dva dvojcestné přímočaré hydromotory firmy Hydralics 

Sehradice s neregulovatelným tlumením v obou koncových polohách. Tento systém volím 

vzhledem k velikosti výsuvu, který má délku 4 300mm a také protoţe návěs bude mít 

stabilizační systém, který bude zabezpečovat taktéţ hydraulický obvod. Pro provoz obou 

systémů bude pouţit jeden hydraulický agregát, který bude navrţen s ohledem na systém 

s vyšším odběrem. Výsuv je vysouván dvěma přímočarými hydromotory se shodnými 

parametry a k zajištění shodné rychlosti vysouvání je za rozvaděčem, který ovládá tyto válce, 

umístěn dělič průtoku s poměrem dělení průtoku 1:1. Přesnost dělení průtoku je ± 6 % 

v nejhorších podmínkách. 

 

Vlastní schéma hydraulického obvodu je řešeno společně se stabilizačním systémem 

návěsu. 
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Přímočarý hydromotor ZH2T 40/18 x 1500 K - D 

Technický popis funkce: 

Přímočarý hydromotor ZH2T je prvek, který přeměňuje tlakovou energii na energii 

mechanickou – axiální sílu pístní tyče v obou směrech. Svou konstrukcí nevyţadují zvláštní 

poţadavky na obsluhu a údrţbu. Pro bezvadnou a bezpečnou funkci je nutno řídit se 

provozními a technickými podmínkami. ZH2T je hydromotor s neregulovatelným tlumením 

(sníţení rychlosti pohybu pístní tyče) v koncových polohách. Je sestaven z trubky s přesně 

opracovaným vnitřním průměrem v toleranci H8. Na ní jsou navařeny připojovací hrdla pro 

vstup tlakového oleje s vnitřním závitem a zátka společně s pevným okem válce. Oko válce i 

oko pístní tyče je standardně osazeno kloubovým loţiskem.Víko pro vedení pístní tyče spolu 

s těsnícími prvky je našroubováno do trubky pláště válce. Na broušené – leštěné a 

chromované pístní tyči rozměrové tolerance f7 je z jedné strany navařeno závěsné oko, 

druhý konec tyče je osazen pístem. [8] 

 

Technické podmínky: 

Pracovní kapalina:  hydraulický minerální olej (OH-HM 32, OH-HM  

 46, OH-HM 64) 

Poţadovaná filtrace:  doporučujeme 25 μm 

Teplotní rozsah: kapaliny -20°C ÷ +80°C 

 okolí -20°C ÷ +70°C 

Jmenovitý tlak: 20 MPa 

Maximální tlak: 25 MPa 

Zkušební tlak: 32 MPa 

Pracovní rychlost: maximální 0,5 m.s-1 

 

 

Obr. 14 / Parametry přímočarého hydromotoru ZH2T 40/18 x 1500 K – D 

 

Tento přímočarý hydromotor bude vyroben s prodlouţeným uloţením pístu a délka 

jeho zdvihu bude zvýšena na 1 500mm. Díky zvoleného lineárního vedení výsuvu, které se 

zaslouţilo o minimální ovládací síly potřebné k vysunutí a zasunutí výsuvu, bylo moţno zvolit 

větší zdvih, neţ ten, který doporučuje výrobce.    
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Dělič / slučovač průtoku VDF 

Firma:  Hydrocom 

Aplikace:  Pouţívá se k dělení průtoku do dvou tlakově nezávislých průtoků. 

Montáž:  Připojit vstupní průtok na vstup V a spotřebiče na vstupy C1 a C2. 

Funkce:  Celkový průtok přechází přes vstup V a dělí se uvnitř v poměru 1:1 mezi  

 výstupy C1 a C2 bez ohledu na rozdílné zatíţení výstupů C1, C2 a v opačném  

 směru slučuje průtoky z C1, C2 do výstupu V. 

Volitelné:  Metrické vstupy – pozinkované ocelové těleso – nestejný poměr dělení. 

Vlastnosti:  Hliníkové těleso – kalené vnitřní součásti – přesnost dělení je +/- 6% v 

nejhorších podmínkách.  

Parametry: 

 

4.3.2 Výpočet parametrů přímočarých hydromotorů v hydraulickém obvodu 
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Tab. 3 / Shrnutí důležitých vypočtených parametrů
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5 Stabilizace návěsu   

 Stabilizace návěsu se vyuţívá v případech, kdy je potřeba zajistit jeho polohu 

vzhledem k pevné podloţce. Pomocí stabilizačního systému se návěs vyrovná do vodorovné 

polohy, coţ je důleţité převáţně v místech, kde podklad není zcela rovný. K stabilizaci 

podvozku se pouţívají mechanické nohy, či hydraulické válce, které jsou opatřeny dosedací 

patkou pro roznesení zatíţení návěsu na podkladovou vrstvu. Tyto válce jsou připevněny 

k rámu podvozku a při jejich pouţití se vyřadí z provozu funkce pneumatického odpruţení 

návěsu a dojde k tuhému spojení rámu podvozku a země.  

Stabilizační systém odstraňuje pocitové neduhy špatně ustaveného návěsu, jako jsou 

nakloněná rovina podlahy, či pohupování celého návěsu při chůzi po podlaze, či náklony 

návěsu vzniklé vlivem povětrnostních vlivů. Hlavním důvodem pouţití stabilizačního systému 

jsou však konstrukční důvody. Konstrukce návěsu není navrţena jako dokonale tuhý celek a 

při jízdě dochází vlivem působení vnějších sil ke zkrutu rámu i celého návěsu. Z tohoto 

důvodu by po odstavení návěsu na křivé podkladové ploše mohlo dojít vlivem měkkosti rámu 

k jeho příčnému zkroucení a to by mohlo mít za následek zamezení funkce 

výsuvu, poškození některé ze součástek hydraulického pohonu vysouvání výsuvu, či 

k porušení konstrukce výsuvu. Při vyrovnání návěsu do přibliţné roviny jsou tyto neduhy 

odstraněny.  

 Ke stabilizaci těchto speciálních návěsů se pouţívají hydraulické nohy tvořené 

dvojčinnými přímočarými hydromotory, které jsou ovládány elektrickými spínači na nástavbě, 

či dálkovém ovládání.  Ustavit návěs do roviny pomocí mechanických nohou by bylo časově i 

fyzicky náročné. V místě ovládání se umisťuje příčná a podélná niveleta, díky níţ je zcela 

patrné, v jakém směru je zapotřebí návěs dorovnat. 

 Existuje i zcela automatický, stabilizační systém, který za pomocí sloţité elektroniky 

napojené na hydraulický obvod a soustavy přesných nivelet dokáţe vyrovnat návěs do 

vodorovné roviny po stisknutí jediného tlačítka. Tento systém je však velmi nákladný a 

čekací doby po jeho objednání jsou natolik dlouhé, ţe je prakticky nepouţitelný.  

 

5.1 Postup při výpočtu stabilizačního systému 

1) Výpočet těžiště návěsu: 

Při výpočtu stabilizačního systému jsem v prvním kroku provedl výpočet těţiště 

celého návěsu včetně vnitřního vybavení a to ve stavu, kdy je výsuv vysunut i zasunut. Při 

výpočtu těţiště jsem sečtením hmotností jednotlivých prvků získal okamţitou hmotnost 

návěsu. 

 

2) Rozpočtení okamžitého zatížení na jednotlivé stabilizační nohy: 

 Ze známých hodnot polohy těţiště návěsu a polohy stabilizačních nohou, jsem 

okamţitou hmotnost návěsu rozpočítal pomocí momentové věty mezi přední a zadní 

stabilizační nohy. Tyto hodnoty jsem dále s ohledem na polohu těţiště rozdělil na pravou a 

levou stabilizační nohu a to opět za pomoci momentové věty. Tímto postupem jsem získal, 

aktuální zatíţení na kaţdou, ze stabilizačních nohou a v porovnání s okamţitou hmotností 
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jsem získal procentuální poměr rozdělení hmotnosti na jednotlivé nohy a to jak ve stavu 

zasunuté, tak i vysunutém.  

 

3) Určení výsledné maximální síly působící na stabilizační nohy: 

 K okamţité hmotnosti návěsu je zapotřebí připočíst hmotnosti osob, které se po 

plochách jednotlivých podlah návěsu mohou pohybovat a hmotnost nákladu, s kterým není 

v prvotních výpočtech počítáno. Aby bylo docíleno určité rezervy při výpočtu maximální síly 

na jednotlivé stabilizační nohy, připočtu k okamţité hmotnosti návěsu uţitečnou hmotnost 

3 000kg a tuto celkovou hmotnost dále rozpočtu na jednotlivé nohy ve 

shodném procentuálním poměru, který byl výsledkem bodu 2). Tímto postupem získám 

maximální sílu, která můţe působit na stabilizační nohy. 

 

4) Výběr přímočarých hydromotorů pro stabilizační nohy:   

 Díky maximální síle působící na nejvíce zatíţenou stabilizační nohu, mohu vybrat 

z katalogu firmy Hydraulics Sehradice přímočarý hydromotor s nejbliţší vyšší vysouvací 

silou. Pro všechny čtyři stabilizační nohy volím stejné přímočaré hydromotory z důvodu 

usnadnění servisní činnosti a dodrţení parametrů získaných výpočtem. Velikost zdvihu volím 

s ohledem na vzdálenost podvozku v provozní poloze (275mm), jistou rezervu při zvětšení 

této vzdálenosti vlivem nerovností podkladu a dle doporučení výrobce pro dané parametry a 

to o velikosti Z = 500mm. 

 

5) Výběr vhodného hydrogenerátoru a jeho pohonu: 

 V závislosti na předchozích výpočtech určím hydrogenerátor a jeho pohon. 

Hydrogenerátor budu vybírat od firmy Bucher Hydraulics, která vyrábí hydrogenerátory 

širokého spektra. Vstupními hodnotami bude poţadovaný minimální výstupní tlak, který byl 

volen jiţ při volbě přímočarých hydromotorů a minimální poţadovaný výstupní průtok, který 

je nezbytný pro splnění vypočtených hodnot přímočarých hydromotorů. Elektromotor bude 

vybrán z produktní řady firmy Siemens, která je jedním z největších specialistů, na tyto 

produkty v zemích EU. Velikou výhodou je rozsáhlá servisní síť a dostupnost náhradních 

dílů.  

 

6) Schéma hydraulického obvodu: 

 Do schématu hydraulického obvodu je, díky pouţívání společného hydraulického 

agregátu, zahrnut stabilizační systém i systém vysouvání bočního výsuvu. Větev, která 

zajišťuje vysouvání a zasouvání bočního výsuvu, obsahuje dělič průtoku, který rovnoměrně 

rozděluje průtok v poměru 1:1 a tím zajišťuje rovnoměrné vysouvání bočního výsuvu. 

Všechny hydraulické válce obsahují neregulovatelné tlumení v obou koncových polohách a 

také hydraulické zámky k uzamknutí výchozích poloh válců. 
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5.2 Výpočet těžiště návěsu: 

Tab. 4 / Hodnoty pro výpočet těžiště 

 

 

Celková hmotnost:         𝑚𝐶 =  𝑚𝑖 = 11683,5 𝑘𝑔𝑘
𝑖=1                                             (2.1) 

 

Těţiště návěsu: 

a) Vysunutý výsuv: 

                    x…  𝑥𝑡𝑣 =
 𝑚 𝑖∗𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑚𝑐
= 6833,1𝑚𝑚 (2.2) 

                    y…  𝑦𝑡𝑣 =
 𝑚 𝑖∗𝑦𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑚𝑐
= 1613,6𝑚𝑚 (2.3)                  

                    z…  𝑧𝑡𝑣 =
 𝑚 𝑖∗𝑧𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑚𝑐
= −1099,3𝑚𝑚 (2.4) 

 

b) Zasunutý výsuv: 

                    x…  𝑥𝑡𝑧 =
 𝑚 𝑖∗𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑚𝑐
= 6833,1𝑚𝑚 (2.5) 

                    y…  𝑦𝑡𝑧 =
 𝑚 𝑖∗𝑦𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑚𝑐
= 1609,5𝑚𝑚 (2.6) 

                    z…  𝑧𝑡𝑧 =
 𝑚 𝑖∗𝑧𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑚𝑐
= −1169,0𝑚𝑚 (2.7) 
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Obr. 15 / Poloha těžiště návěsu a) s vysunutým výsuvem, b) se zasunutým výsuvem 

 

5.3 Rozpočtení okamžitého zatížení na jednotlivé stabilizační nohy: 

 



 
 

Stránka | 36  
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Tab. 5 / Přehled hlavních vypočtených hodnot 

 



 
 

Stránka | 38  
 

5.4 Určení maximální síly působící na nohy stabilizačního systému 

𝑚𝑐 = 11683,5 𝑘𝑔 - okamţitá hmotnost návěsu z předchozích výpočtů 

𝑚𝑟 = 3000 𝑘𝑔 - hmotnost rezervní (hmotnost osob, nákladu, rezerva) 

𝑚𝑡,𝑚𝑎𝑥 … - maximální moţná váha působící v těţišti návěsu 

 

𝑚𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑐 +𝑚𝑟 = 11683,5 + 3000 = 14683,5𝑘𝑔                                                     (4.1) 

 

𝐹𝑡 ,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑡,𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑔 = 14683,5 ∗ 9,81 = 144 045,135 𝑁          (4.2) 

 

Tab. 6 / Síly působící na stabilizační nohy 

 

 

Z výpočtů vyplívá, ţe maximální síla na nohu stabilizačního systému vzniká 

v případě, kdy je výsuv vysunut a jedná se o levou přední stabilizační nohu. Hodnota síly 

Fmax=51,95kN. 

 

Přepočet maximální síly na hmotnost působící na danou nohu. 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑔     →      𝒎𝒎𝒂𝒙 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑔
=

51 942,68

9,81
= 𝟓 𝟐𝟗𝟒,𝟖𝟕 𝒌𝒈   (4.3) 

 

5.5 Výběr přímočarého hydromotoru pro nohy stabilizačního systému 

 Přímočarý hydromotor volím s ohledem na maximální sílu působící na nohu 

stabilizačního systému. Aby bylo docíleno plynulého pohybu hydromotoru, volím dvojcestný 

přímočarý hydromotor s neregulovatelným tlumením v obou koncových polohách.  

 

Tab. 7 / Tabulka sil jednotlivých hydraulických válců (přepočteno v kg) 

 

 

 S ohledem na tabulku (Tab. 6) volím 4 ks přímočarých hydromotorů firmy Hydraulics 

Sehradice s označením ZH2T 60/28 x 500 K – D, jejichţ ovládání bude prováděno pomocí 

elektromagneticky řízených rozvaděčů. Technický popis funkce a provozní podmínky jsou 

shodné jako u hyrdomotorů zajišťující vysouvání bočního výsuvu. 
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Obr. 16 / Parametry přímočarého hydromotoru ZH2T 60/32 x 500 K - D 

 

5.6 Výpočet parametrů hydromotoru v hydraulickém obvodu 
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Tab. 6 / Shrnutí důležitých vypočtených parametrů pro stabilizační nohu 

 

 

5.7 Volba hydrogenerátoru 

 Minimální poţadované parametry: 

 𝑝 = 20 𝑀𝑃𝑎 

 𝑄𝑚𝑖𝑛 = 7,68  𝑙 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

 Zvolené hodnoty: 

 𝑛 = 1500 𝑚𝑖𝑛−1                        𝜂𝑣 = 95%                      𝜂𝑚 = 87%  

 Výpočet jmenovitého objemu HG: 

  

𝑉𝑐 =
100 000 ∙ 𝑄

𝑛 ∙ 𝜂𝑣
=

100 000 ∙ 7,68

1500 ∙ 95
= 𝟓,𝟑𝟖𝟗 𝑐𝑚3 ∙ 𝑜𝑡−1                                            (6.1) 

     

 

 Volím hydrogenerátor firmy BUCHER Hydraulics – zubové čerpadlo s označením 

v katalogovém listu AP100/6,5 s Vc = 6,5 cm3/ot. 

 Zpětný výpočet hodnot: 

Pozn.: Vzorce pro tyto výpočty jsou brány z katalogu výrobce hydrogenerátoru a 

slouţí pro získání hlavních parametrů hydrogenerátoru a následný správný výběr 

návazných prvků. [9] 
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Dodávaný průtok: 

𝑄 =
𝑉𝑐 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂𝑣
100 000

=
6,5 ∙ 1500 ∙ 95

100 000
= 𝟗,𝟐𝟔  𝑙 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1                                              (6.2) 

  

  

Potřebný dodaný výkon od elektromotoru: 

𝑁 =
𝑉𝑐 ∙ 𝑛 ∙ 𝑝

6120 ∙ 𝜂𝑡
=

6,5 ∙ 1500 ∙ 200

6120 ∙ 84,55
= 𝟑,𝟕𝟕 𝑘𝑊                                                      (6.3) 

 

Potřebný kroutící moment dodaný od elektromotoru: 

𝑀 = 9555 ∙
𝑁

𝑛
= 9555 ∙

3,77

1500
= 𝟐𝟒,𝟎𝟐 𝑁𝑚                                                          (6.4) 

 

Tab. 7 / Parametry zvoleného hydrogenerátoru AP100/6,5 

 

 

5.8 Hydraulický obvod speciálních návěsů: 

 Při vývoji a stavbě speciálních vozidel úzce spolupracujeme s firmou Hytech CR spol. 

s r.o., která dodává hydraulické technologie. Návrhy výpočty i realizaci zajišťuje tato firma. 

Díky tomu, ţe přímočaré hydromotory spadají do jejich výrobního programu, můţeme 

hydromotory u sloţitějších záleţitostí přizpůsobovat konstrukci a né konstrukci 

hydromotorům. Můţeme tak snadněji vyuţívat přímočaré hydromotory s atypickými zdvihy, 

ukončením válce i pístu, či typy uloţení. 
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5.9 Hydraulické schéma 

 

Obr. 17 / Hydraulické schéma navrhovaného obvodu 
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6 Pevnostní výpočet rámu výsuvného modulu 

 Na základě přání firmy, zkontrolovat rám výsuvu z pevnostního hlediska, provedu 

jeho pevnostní výpočet, ve dvou kritických stavech při vysouvání. První z nich nastane při 

vysouvání výsuvu a to těsně před koncovou polohou vysunutí, kdy většinu hmotnosti nesou 

nosné prvky lineárního vedení. K druhému kritickému stavu dojde v případě, ţe výsuv je plně 

vysunut, opřen o dorazy a jeho polohu zajišťují hydraulické válce uzamknuté hydraulickými 

zámky. Jelikoţ je v bočním výsuvu plánováno místo pro styk se zákazníky, kde budou 

umístěny křesla a stůl, je nutno počítat s výskytem osob. Ve výsuvu je také umístěna skříň 

s reklamními předměty a letáky, jejichţ hmotnost také není zanedbatelná.  

 

6.1 Metoda konečných prvků a použitý software 

Metoda konečných prvků (Finite Element Method - FEM) je numerická metoda pro 

analýzu struktur a těles. Zpravidla je moţné řešit touto metodou problémy, které klasickými 

postupy nelze úspěšně řešit. Metoda pokrývá celou šíři fyzikálních aplikací: statika, 

dynamika, akustika, teplo, elektromagnetické pole, elektrostatika, piezoelektrické jevy a 

proudění. FEM řeší tyto problémy soustavou lineárních rovnic, jejichţ konstrukce a řešení lze 

efektivně provádět za pouţití výpočetní techniky. Základním principem FEM je diskretizace 

(rozdělení) tělesa na malé části (prvky), které jsou matematicky snadno popsatelné. 

Uvedená diskretizace je základem tzv. deformační metody. Jejím zobecněním vznikla 

nejuţívanější varianta FEM. Teoretickým základem FEM je Lagrangeův variační princip. 

 

 

Obr. 18 / Diskretizace prvku; a) klasické řešení, b) čtyř prvkový model 

 

Pro výpočet konstrukce výsuvu metodou MKP jsem chtěl nejdříve pouţít nástavbu 

programu Solidworks 2009 s názvem Cosmos, ale byl jsem upozorněn na závaţné 

nedostatky této nástavby, které mají za důsledek velmi nepřesné výsledky. Pro výpočet 

tohoto rámu jsem tedy uţil software I-deas R11, jehoţ výsledky, jsou v porovnání s 

konkurenčními programy, jedny z nejpřesnějších. Tento software není tak uţivatelsky 

příznivý, jako program Solidworks, avšak po přisvojení si jeho modelačních postupů tvoří 

silný nástroj pro výpočetní analýzy. 
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6.2 Analýza rámu v prvním kritickém stavu 

 K prvnímu kritickému stavu, ve kterém jsem prováděl napěťovou a deformační 

analýzu, dojde při vysouvání výsuvu a to těsně před okamţikem, neţ dojde k vysunutí do 

koncové polohy. V tomto stavu prakticky celou hmotnost výsuvu nesou nosné prvky 

lineárního vedení. Do hmotnosti, která na tyto prvky působí, jsem započítal hmotnost ocelové 

konstrukce výsuvu, stěnových panelů, stropního panelu, hmotnost vrstev podlahy, ale také 

váhu nábytku, který je v tomto výsuvu umístěn. K váze vlastního výsuvu, která v tomto stavu 

činní 735kg jsem na plochu podlahy rozprostřel 135kg, které simulují váhu nábytku. 

S pohybem osob je počítáno aţ při úplném vysunutí, nikoli však při samotném vysouvání a 

zasouvání. V tomto stavu jsem přenechal veškerou váhu konstrukce a vybavení na nosných 

lyţinách a zde také předpokládám nejvyšší napětí. 

 Při vlastním modelování rámu výsuvu, v programu I-deas, bylo nezbytné nahradit 

svary, které spojují nosné prvky lineárního vedení a podlahu výsuvu se zbývající částí 

konstrukce, jistými spojujícími prvky. V tomto případě jsem vyuţil prvků Constrain, které svar 

simulují, i kdyţ nikoli dokonale. Při samotném výpočtu systém řešil přibliţně 810 tisíc rovnic. 

 

6.2.1 Analýza deformací rámu ve stavu 1 

 

Obr. 19 / Deformace rámu ve stavu 1 - [mm], 15x deformace, extrémní hodnota 5,27mm, barevná 

škála 0 až 5,3mm, zobrazeno na horní vrstvě prvku, materiál S235 

 

 Z obr.19 je patrné, ţe těsně před úplným vysunutím nezatíţeného výsuvu dojde 

k průhybu nosných prvků vlivem vlastní hmotnosti výsuvu. Lze si také všimnout, ţe ve 

středové části stropní konstrukce došlo k jistému průhybu konstrukce, kterému by šlo 

zamezit předepnutím podélného profilu, který je umístěn na straně návěsu, jiţ při svařování 

samotné konstrukce. 
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Obr. 20 / Deformace rámu ve stavu 1 - [mm], 15x deformace, extrémní hodnota 5,27mm, barevná 

škála 0 až 5,3mm, zobrazeno na horní vrstvě prvku, materiál S235 

   

Na obr.20 lze vidět průhyb spodního nosného profilu, který zapříčiní poklesnutí vnější 

strany výsuvy. Největší hodnotu bude mít u vnějšího v pravém horním rohu obrázku, protoţe 

se jedná o místo nejvíce vzdálené bodům, které výsuv nesou. V levé části obrázku je 

naznačen způsob uchycení lineárního vedení ke konstrukci podvozku a reakce vytvářející 

nosný prvek lineárního vedení. 

 

6.2.2 Analýza rozložení srovnávacího napětí ve stavu 1 

 Největší napětí vzniká v místech, kde se lyţina lineárního vedení stýká s vodícími 

kladkami a v místech svaru lyţiny se zbývající částí konstrukce. Maximální napětí však 

zdaleka nedosahuje meze kluzu daného materiálu.   
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Obr. 21 / Srovnávací napětí ve stavu 1 - [MPa], nedeformováno, extrémní hodnota 127MPa, barevná 

škála 0 až 127MPa, zobrazeno na horní vrstvě prvku, materiál S235 

 

 

Obr. 22 / Srovnávací napětí ve stavu 1 - [MPa], nedeformováno, extrémní hodnota 127MPa, barevná 

škála 0 až 127MPa, zobrazeno na horní vrstvě prvku, materiál S235 

 

 Na obr.22 lze vidět kde se nalézá maximální hodnota napětí. Zvýšené napětí se také 

akumuluje v místech, kde probíhají svary, spojující podlahu se zbývající konstrukcí.  
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6.3 Analýza rámu v druhém kritickém stavu 

 K druhému kritickému stavu dojde při úplném vysunutí výsuvu, kdy přímočaré 

hydromotory dorazí výsuv na dorazy, které zajistí vnitřní část rámu a izoluje tak jeho polohu. 

Tímto dojde k výraznému omezení klopného momentu, který způsobuje prohýbání nosných 

lyţin horizontálního vedení. Pro simulaci osob ve výsuvu a případného zatíţení skříně, jsem 

k zatíţení působícího na podlahu výsuvu přičetl dalších 700kg, díky kterým by měla 

vzniknout dostatečná rezerva. Takové zatíţení by v reálném provozu nemělo nikdy nastat.  

 

6.3.1 Analýza deformací rámu ve stavu 2 

 Díky tomu, ţe dojde k opření konstrukce výsuvu v koncové poloze o dorazy, sníţí se 

výrazně deformace celého rámu a je také patrné výrazné zvýšení zatíţení na podlahu, které 

vzrostlo o 700kg, kdy k největšímu průhybu dojde právě uprostřed polí podlahy, mezi 

lyţinami, které podlahu podepírají. 

 

.  

Obr. 23 / Deformace rámu ve stavu 2 - [mm], 15x deformace, extrémní hodnota 4,36mm, barevná 

škála 0 až 4,4mm, zobrazeno na horní vrstvě prvku, materiál S235 

 

Po dosednutí konstrukce na dorazy došlo k omezení některých stupňů volnosti 

horního vnitřního podélného profilu, který je na obr.23 znázorněn modrou barvou. Coţ také 

znamená, ţe došlo k omezení deformací vzhledem k úchytným bodům spodní nosné lyţiny.    
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Obr. 24 / Deformace rámu ve stavu 2 - [mm], 15x deformace, extrémní hodnota 4,3mm, barevná škála 

0 až 4,3mm, zobrazeno na horní vrstvě prvku, materiál S235 

 

Na obr.24 můţeme vidět pole podlahy, mezi dvěmi lyţinami, které je vlivem zatíţení 

prohnuto. Jelikoţ jsem výchozí zatíţení podlahy úmyslně zvolil vyšší, v reálném provozu by 

k takovým hodnotám nemělo dospět. 

 

6.3.2 Analýza rozložení srovnávacího napětí ve stavu 2 

 

 

Obr. 25 / Srovnávací napětí ve stavu 2 - [MPa], nedeformováno, extrémní hodnota 177MPa, barevná 

škála 0 až 178MPa, zobrazeno na horní vrstvě prvku, materiál S235 
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 Z obr.25 je patrné, ţe napětí na nosných lyţinách zůstalo vlivem zvýšení zatíţení 

stále vysoké, ale jeho podstatná část se po opření o dorazy přenesla na horní stranu 

konstrukce. Na obr.26, je vidět napěťová špička na svislém profilu, na nějţ je přivařena 

konstrukce podlahy. Tato špička lze odstranit změnou svislého profilu na čtvercový, díky 

čemuţ by došlo k odstranění návaznosti podlahy na svislou stojinu. Profil podlahy, který je 

touto stojinou oslaben by mohl být tvořen jedním kusem a odstranily by se tak napěťové 

špičky vzniklé v tomto místě. 

 

 

Obr. 26 / Srovnávací napětí ve stavu 2 - [MPa], nedeformováno, extrémní hodnota 177MPa, barevná 

škála 0 až 178MPa, zobrazeno na horní vrstvě prvku, materiál S235 
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7 Závěr 

Téma diplomové práce je natolik rozsáhlé, ţe nelze popsat tuto problematiku na cca 

50-ti listech. Bylo nutné se zabývat samostatným podvozkem, typem podlahy, systémem 

výsuvu, volbou typu a provedením skříňové nástavby a dalšími důleţitými náleţitostmi. 

V první části práce jsem se pokusil popsat, z jakých částí se návěs skládá, takovým 

způsobem, aby i laik po jejím přečtení získal přehled a základní znalosti z této problematiky a 

byl tak schopen se v ní lépe orientovat. Do budoucna bych chtěl tuto část práce ještě 

důkladněji rozpracovat a vytvořit prezentační studii, která zákazníkovi, firmy Ing. Vít 

Škrobánek – Cargo Design Opava, poskytne úplný návod na vytvoření co nejpřesnější 

specifikace na připravovaný návěs. Zákazník tak získá jiţ od začátku představu, na co je 

potřeba brát zřetel a dokáţe snáze odpovědět na otázky ze strany obchodního oddělení 

firmy. 

V druhé části práce jsem se zabýval návrhem návěsu pro výstavní účely, jeho 

prostorovým rozvrţením, způsobem rozšíření půdorysné plochy pomocí výsuvného boku a 

také volbou správného typu podvozku. U tohoto návěsu jsem zvolil stabilizaci pomocí 

hydraulicky ovládaných výsuvných nohou, pro které jsem navrhl přímočaré hydromotory. 

Výpočet vychází ze získání polohy těţiště a celkové síly v něm působící. Tato síla je 

roznesena na jednotlivé stabilizační nohy a je jedním z hlavních parametrů při výběru 

vhodného hydromotoru a také hydrogenerátoru. Součástí řešení je návrh pohonu zajišťující 

vysouvání a zasouvání výsuvného boku, který je, z důvodu potřeby hydraulického agregátu 

pro stabilizační nohy, volen pomocí dvou přímočarých hydromotorů, které budou sdílet 

agregát a ovládání se stabilizačním systémem. 

Při pevnostní analýze rámu bočního výsuvu byly zjištěny drobné nedostatky 

v konstrukci podlahy, ale i s nimi konstrukce pevnostně vyhovuje. Provedl jsem pevnostní 

analýzu ve dvou stavech, které jsem při vysouvání bočního výsuvy stanovil jako „kritické“. 

Výsledky této analýzy byli předpokládatelné, avšak odhalily drobné nedostatky konstrukce, 

ke kterým při návrhu došlo. Díky analýze pomocí MKP však tyto nedostatky byly odhaleny a 

při výrobě vlastního rámu dojde k drobným úpravám, které odstraní zjištěné chyby. 

Byla také provedena kompletní 3D vizualizace a návrhy exteriéru a interiéru, díky 

nimţ je zákazník schopen lépe reagovat na návrhy návěsu jiţ před začátkem vlastní výroby 

a nikoli aţ v jejím průběhu. Pro tvorbu vizualizací a výkresů byl pouţit software Solidworks 

2009, který ve firmě pouţíváme jiţ 3 roky a poskytuje nám vyrovnaný nástroj pro návrhy 

konstrukcí, tvorbou výkresů a jiţ zmíněných 3D vizualizací.  
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1. Výkres sestavy (1xA1) 

2. Výkres umístění těţiště návěsu (1xA3) 

3. Obrázky vizualizace exteriéru a interiéru (14xA4) 

4. Osobní reference 
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