
ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá vývojem  prototypu sjezdového sportovního vozíku pro tělesně 

postižené. Tento projekt byl inspirován jak vozidly poháněnými lidskou silou, tak součástmi z 

různých průmyslových odvětví. Po popisu zmíněných vozidel dále práce vysvětluje postupný 

vývoj vozíku  od jeho konstrukčních řešení až k vymodelování komponentů a samotného 

rámu v CAD systému Autodesk Inventor. V závěru bakalářské práce je uvedena cenová 

kalkulace kompletního sjezdového vozíku pro tělesně postižené. 
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ABSTRACT 
This bachelor´sale  thesis deals with the development of a "Sport downhill cart for the 

disabled" prototype. This project was jointly inspired by Human Power Vehicles and by 

components from various industry sectors. After a description of the above mentioned 

vehicles, the work describes the successive development of the cart, including construction 

solution, and a component and frame modeling in the CAD system Autodesk Inventor. The 

total calculation of the entire "Sport downhill cart for the disabled" is presented in the 

conclusion. 
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1 ÚVOD 
Extrémní sporty na kole se stávají čím dál více populárnější mezi mladými lidmi. Sám ve 

svém okolí mám kamarády, kteří se věnují sjezdu na horských kolech. V této komunitě lidí 

jsem se seznámil s Michalem Kosíkem, který si na kole poranil páteř a skončil na invalidním 

vozíku. Když jsem zjistil, že by stále chtěl jezdit sjezd na kole i přes své zranění, rozhodl jsem 

se mu nabídnout spolupráci na vývoji sjezdového vozíku (čtyřkolky). Díky mým kontaktům 

ve firmě ASP-Bikeshop, která mimo jiné vyrábí vlastní sjezdová kola, má práce nabrala 

správný směr. Po domluvě s Michalem začal vývoj vozíku a to v lednu roku 2009.  

Když jsem se rozhodoval nad tím, jakou bakalářskou práci si zvolím, nejdříve jsem uvažoval 

o tématech vypsaných školou, ta která se mi zamlouvala však byla velmi rychle obsazená. 

Proto jsem využil možnosti si zvolit vlastní bakalářskou práci a domluvit se s vedoucím 

ústavu, který neměl žádné výhrady proti tématu bakalářské práce.  

V bakalářské práci se budu zabývat návrhem sportovního sjezdového vozíku pro tělesně 

postižené, za účelem výroby prototypu. O výrobu a montáž prototypu se postará firma ASP-

Bikeshop. 
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2 ZÍSKÁNÍ PŘEHLEDU VOZIDEL POTŘEBNÉHO PRO KONSTRUKCI 
SPORTOVNÍHO SJEZDOVÉHO VOZÍKU PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 

2.1 Vozidla poháněná lidskou silou – Human Power Vehicle (HPV) 
Do skupiny vozidel poháněných lidskou silou, kterým často říkáme HPV z anglického názvu 

Human Power Vehicle, patří široká škála dopravních prostředků, které slouží k přemístění 

osob z jednoho místa na druhé. K pohonu těchto vozidel jak už vyplývá z názvu slouží lidská 

energie. Tato energie se nepřímo převádí na mechanickou energii. K převodu se nejčastěji 

používají ozubená kola a řetězy. Typickým příkladem je převedení energie u obyčejného kola 

z pedálů mezi klikami a zadním kolem. Na klikách i zadním kole jsou upevněna řetězová 

kola, a kroutící moment je přenášen díky článkovému řetězu. Existuje také energie převádějící 

se na kola bez jakéhokoliv převodu. Jedním nejstarším vozidlem tohoto typu je kolo, které 

bylo vynalezeno roku 1861 Pierrem Michaux s názvem „vélocipede“ [1]. U tohoto vozidla 

byly pedály pevně spojeny s osou předního kola. Tento způsob pohonu se dochoval i do 

dnešní doby v podobě „jednokolky“, která se mimo jiné používá například v cirkusech nebo 

při exhibicích. Někteří lidé v této jednoklce našli zábavu, vylepšili ji a používají ji 

k extrémním sportům v přírodě. 

Mezi HPV patří i další zástupci a nejen jízdní kola. Za tyto představitele považujeme také 

Drezínu, Invalidní vozík, Koloběžku, Leitru (Obr. 2-1) a mnoho dalších.  

 

Obr. 2-1 Leitra [2] 

2.2 Kola určená pro tělesně postižené  
Lidé, kteří se narodili ochrnutí nebo si poranili páteř a jsou odkázáni na invalidní vozík, se 

čím dál více zapojují do různých sportovních aktivit. Proto lze na trhu nalézt pár produktů, 

které jim nahrazují jízdní kolo. Na internetu se také nachází domácí výtvory kutilů, kteří 

chtějí pomoci svým známým a nebo sami sobě. 
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Na českém trhu jsou k dostání tzv. kola Handbike (Obr. 2-2)[15], která mohou být použita pro 

rekreační i vrcholové sportovce. Pro tyto sportovce se pořádají závody jako je Český pohár 

Handbike, ale také Mistrovství světa Handbike. 

 

Obr. 2-2 Handbike značky SCHMICKING [15] 

Kola Handbike, jak už z názvu může vypovídat, jsou poháněna lidkýma rukama přes 

upravené šlapací ústrojí. Pohon je realizován na přední kolo, zadní dvě kola jsou bez pohonu. 

Výhody těchto kol jsou nízké těžiště, nízká výška vozidla a vysoká stabilita. Tyto vlastnosti 

zaručují ideální podmínky pro rychlou jízdu na hladkých zpevněných vozovkách, ale bohužel 

v terénu jsou tyto kola méně použitelná. Chybí zde odpružení kol, které by zachycovalo 

případné rázy a zvyšovalo komfort jízdy. 

2.3 Sportovní vozíky pro tělesně postižené 
Sportovní vozíky pro tělesně postižené jsou odlišné od vozíků pro normální použití, a to 

především v těchto vlastnostech: 

• Rám vozíku je odlehčený, čímž se zvyšuje jeho ovladatelnost a dynamika pohybu 

• Lze přizpůsobit sedačku každému sportovci, aby rozložení váhy těla bylo optimální 

• Sklon kol, který se pohybuje okolo 20°, zajišťuje mnohem lepší stabilitu. [3] 

Sklon kol potřebný k lepší stabilitě by se dal také použít i u obyčejných vozíků, ale díky 

tomuto sklonu roste šířka vozíku, která by mohla způsobit neprůchodnost v domech mezi 

zárubněmi dveří. Tento problém vyřešila firma Trekinetic (Obr. 2-3)[3], která navrhla vozík 
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s proměnným nastavením sklonu kol a přidala speciální pneumatiky vozíku se vzorkem. Díky 

tomuto vozíku se lze dostat i do terénu. 

 

Obr. 2-3 Vozík do terénu značky Trekinetic [3] 

2.4 Kola určená  pro závody ve sjezdu - Downhill 
Při vytváření prototypu sportovního sjezdového vozíku pro tělesně postižené jsem vycházel ze 

zkušeností s výrobou rámů pro sjezd. Tato speciálně určená kola se používají pro rychlostní 

disciplínu, která se nazývá sjezd na horských kolech, neboli Downhill. Závody se konají 

v náročných podmínkách, vyjímkami nejsou černé lyžařské sjezdovky a přilehlé lesy. Na 

tratích se vyskytují dlouhé skoky až několik metrů. Z důvodů těchto podmínek je patrné, že 

obyčejná kola by nevydržela tuto zátěž, a proto se konstruují kola robustnější a více zpevněná 

za účelem omezení únavy materiálu a následného porušení. Jakékoli vady materiálu mohou 

vést k vážným zraněním. S tím je přímo spojená váha takového speciálu, která se nachází 

v rozmezí 15,5 kg až 20kg, kde kola s nejnižší váhou mohou stát i 150 000kč (Obr. 2-4). 

Oproti tomu u průměrného silničního kola za 30 000kč, které nepotřebuje systém pružení a 

nemusí odolávat těžkým podmínkám, se dostáváme na poloviční váhu 7,5kg (Obr.2-4). 
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Obr. 2-4 Sjezdové kolo nalevo a silniční kolo napravo [4] 

3 VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 
Hlavním cílem bakalářské práce je návrh konstrukce a vytvoření kompletního modelu 

sportovního sjezdového vozíku pro vozíčkáře. Součástí práce je dále také zadání vozíku do 

výroby, kde bude vyroben rám a ostatní komponenty z hliníku. Dále následuje celkové 

smontování nakoupených dílů a odzkoušení vlastností prototypu a nalezení optimálního 

nastavení ovládání a pružení. 

Sportovní sjezdový vozík má sloužit k disciplíně downhill. Díky tomu, že se s vozíkem bude 

jezdec vydávat na tratě, které jsou z kopce dolů, není zde potřeba navrhovat pohon. K 

rozjezdu vozíku budou sloužit zadní kola podobným způsobem jako u invalidních vozíků.  

Jezdec se s vozíkem dostane na trať pomocí vleku, lanovky či vyvezením autem. Díky 

náročným podmínkám ve kterých se jezdec bude pohybovat, je nutné aby celková konstrukce 

byla co nejvíce tuhá, stabilní a jízda byla komfortní. Pohodlnou jízdu budou obstarávat čtyři,  

na sobě nezávislá odpružená kola a také nastavitelná sedačka. 
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4 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPORTOVNÍHO SJEZDOVÉHO VOZÍKU PRO TĚLESNĚ 
POSTIŽENÉ 

Vzhledem k tomu, že se na evropském trhu podobný projekt nenachází, při řešení konstrukce 

byly hledány normované díly z různých odvětví strojírenských výrobků pro snížení ceny 

výroby. Převážně budou použity součásti z cyklistického odvětví, dále se použijí součásti také 

z automobilního průmyslu. 

4.1 Rám 
Rám (Obr. 4-1) je nejdůležitější částí sportovního sjezdového vozíku pro tělesně postižené. 

Při absenci tohoto produktu na trhu bylo zapotřebí vymyslet ideální tvar, který bude snáze 

vyrobitelný a bude splňovat naše požadavky, jako jsou úchycení čtyř kol, řízení, sedačky, 

systému pružení, brzd a dalších komponentů. 

 

Obr. 4-1 Rám 

Rám prototypu čtyřkolky bude svařen z totožných trubek, které se používají na sjezdové 

rámy. Jedná se o trubky vyrobené z hliníkové slitiny AW-7020, která se mimo jiné používá 

v leteckém průmyslu. Složení a vlastnosti materiálu popisuje tabulka (Tab. 1). Rám, který je 

z celé konstrukce nejvíce náchylný k prasknutí bude obsahovat různé výstuhy v nebezpečných 

místech. Tím se zvýší bezpečnost vozítka, avšak tyto úpravy se negativně odrazí na váze. 
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Tab. 1 vlastnosti materiálu [5] 

Hliník AlZn4Mg1 - ČSN 424441 - Chemické složení (hm. %) 

 Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 

Min. 0 0 0 0.10 1.00 0.10 4.00 0.01 Zbyt. 

Max. 0.50 0.50 0.10 0.50 1.40 0.25 5.00 0.20 Zbyt. 

Stát Norma Materiál Označení materiálu 

EN EN 573-3 AW-AlZn4,5Mg1 AW-7020 

Charakteristické vlastnosti a použití 

Materiál má dobrou tvárnost za tepla, příznivý průběh rozpouštěcího žíhání (tzv. 

samokalitelnost). Kritická rychlost ochlazování z teploty rozpouštěcího žíhání 40 až 

50°C/min. Zpevňuje vytvrzováním za normální teploty nebo za vyšší teploty, popřípadě 

tvářením za studena. Po svařování dosahuje v okolí svaru původních mechanických 

vlastností stavu .61, k dosažení stavu .71 je nutno provést opětné vytvrzení. Dobrá odolnost 

proti korozi, dobrá schopnost anodické oxidace a leštění, vhodný pro svařované konstrukce 

středně namáhané. Díky dobrým technologickým vlastnostem, dobré svařitelnosti a korozní 

odolnosti je používán ve stavebnictví, pro dopravní prostředky vzdušné a kolejové, v 

elektrotechnice, přesné mechanice, radiotechnice, raketové technice (tlakové nádoby, 

mosty, mostové jeřáby). 

 

4.2 Řízení 
U sjezdové čtyřkolky jsou ovládána obě přední kola. Jako řídící prvek jsou použita řídítka, 

která jsou upevněna na představci před jezdcem. Natáčení kol se dále provádí pomocí 

pákového mechanismu a dvojicí táhel. 

K uložení řízení je potřeba použít hlavové složení Ahead z obyčejných jízdních kol. Na výběr 

jsou varianty integrované, případě semi-integrované hlavové složení (jsou téměř totožná), 

nebo vnější (Obr. 4-2)[6]. Při použití integrovaného hlavového složení je potřeba mít širší 

hlavovou trubku, která bude mít upravené uložení pro speciální ložiska. Hlavová trubka by 

měla při použití této varianty vnější průměr 50mm. Tento průměr je však velký a byla by zde 

komplikace navaření hlavové trubky na rám. Proto bylo zvoleno uložení Ahead vnější, kde 

hlavová trubka má vnější průměr 40mm.  
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Obr. 4-2 Hlavové složení Ahead vnější od firmy Hope [6] 

4.3 Systém pružení 

 Zadní zavěšení kol [7] 4.3.1
Zadní zavěšení kol vychází ze známých systémů pružení používaných u sjezdových kol. Na 

výběr optimální varianty nám posloužily níže uvedené typy zavěšení. 

4.3.1.1 Jednočepové (jednoramenné) zavěšení  
Jedná se o nejstarší a nejjednodušší řešení pro odpružení zadní stavby (kyvná vidlice – tzn. 

kyvka) rámů, kde se využívá jediného bodu otáčení - čepového uložení v ložiscích, které 

umožňuje pohyb kyvné vidlice (Obr. 4-3). Funkce kyvky závisí na poloze čepu. Pokud se čep 

nachází nad úrovní největšího převodníku, tah řetězu zamezuje správnou funkci odpružení. 

Naopak, pokud se čep nachází pod úrovní nejmenšího převodníku, tah řetězu aktivuje pružení, 

čímž vzniká houpavý pohyb a část energie vložená do šlapání je pohlcena tlumičem. Proto 

výrobci rámů volí kompromisní polohu čepu na úrovni prostředního převodníku. Základní 

řešení zavěšení je schopno pracovat bez dalších prvků, které mohou ovlivnit průběh chování 

systému. Tlumič je na jednom konci pevně uchycen s rámem, na druhém pak se zadní 

stavbou, čímž docílíme dvouramenné páky. 

Další nevýhodou jednočepového zavěšení je omezení tlumení vlivem brzdy. Tento nedostatek 

lze však odstranit použitím  přídavného  mechanismu, který je nazván plovoucí uchycení 

brzdy. Brzda je zde uchycena na otočném třmenu na zadní stavbě, který je dále spojen 

s rámem pomocí táhla, díky kterému mění polohu. 
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Obr. 4-3 Jednočepové uložení [7] 

4.3.1.2 Čtyřčepové (čtyřramenné nebo víceprvkové) zavěšení 
Díky zvyšujícím se nárokům uživatelů sjezdových kol byla vyvinuta nová vícečepá uložení 

odpružené zadní stavby. Mezi tento systém pružení se řadí tři základní konstrukce. 

Čep na vzpěrách nad patkou (Obr. 4-4) vychází z principu jednočepového zavěšení. Spojnice 

mezi hlavním čepem a osou zadního kola je nepřerušena a pohyb zadního kola na tlumič je 

převáděn pomocí pákového mechanizmu, který je součástí nosné stavby kyvné části. 

 

Obr. 4-4 Odpružení s čepem na vzpěrách nad patkou [7] 

Horst Link – čep na vidlici (Obr. 4-5) je dalším řešením čtyřčepového zavěšení, kde 

největšími výhodami jsou minimální tah řetězu při pružení a téměř neměnná progresivita 

pružení vlivem brzd. Zde je spojnice mezi hlavním čepem a osou kola přerušena dalším 

čepem a jako v předchozím případu je tlumení prováděno díky pákovému mechanizmu. 
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Obr. 4-5 Odpružení  Horst Link [7] 

Čep v ose zadního kola (Obr. 4-6) je poslední variantou čtyřčepového zavěšení a představuje 

kompromisní variantu mezi čepem na vzpěrách nad patkou a systémem Horst Link. Vedlejší 

čep je integrován přímo do osy zadního kola, čímž nám vzniká úplná nezávislost tlumení na 

brzdě. 

 

Obr. 4-6 Odpružení s čepem v ose zadního kola [7] 

4.3.1.3 Originální konstrukce systémů odpružení 
Mimo jednočepové a čtyřčepové systémy existují originální konstrukce odpružení (Obr. 4-7), 

které jsou prakticky odvozeny od výše popsaných základních typů. Vzhledem k jejich 

složitosti a náročné konstrukci nejsou podstatné pro náš prototyp a ani nebylo uvažováno o 

jejich začlenění. 
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Obr. 4-7 originální konstrukce zadního zavěšení [7] 

Po důkladném promyšlení všech výhod různých konstrukcí jsem se rozhodl navrhnout pro 

sportovní vozík jednočepové zavěšení. Vzhledem k tomu, že vozík nebude mít pohon, odpadá 

nevýhoda tahu řetězu a tím způsobené houpání. Závislost pružení na brzdě je jedinou 

nevýhodou, která je ovšem kompenzována velkou jednoduchostí výroby, čímž se také sníží 

výrobní cena. Proti vícečepovým uložením byla vysoká výrobní cena, složitost a množství 

ložisek, které přináší vyšší servisní a provozní nároky a v neposlední řadě zvyšuje hmotnost 

celého vozíku. 

 Přední zavěšení kol 4.3.2
Při hledání ideálního systému pružení pro přední kola bylo důležité, aby dosahovaný zdvih 

byl co možno největší, byla zde možnost zatáčení kol, a konstrukce byla co nejvíce pevná a 

tuhá.  

Při procházení uložení předních kol u lehokol se třemi koly (dvě vepředu a jedno kolo vzadu) 

jsem objevil funkční zavěšení McPerson od Německé značky HPVelotechnic (Obr.4-8)[8]. 

Při bližším zkoumání jsem zjistil, že zdvih předního kola je maximálně 60mm, což při druhu 

použití sjezdového sportovního vozíku není mnoho. 
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Obr. 4-8 Zavěšení McPerson od firmy HPVelotechnic [8] 

Po neúspěšném hledání předního zavěšení mezi koly jsem se poohlédl do jiného sportovního 

odvětví. Nalezl jsem lichoběžníkové zavěšení, které je hojně používáno u motorových 

čtyřkolek (Obr. 4-9) určených do terénu. Podmínky, ve kterých se používají čtyřkolky jsou 

velice blízké těm, ve kterých bude sloužit sjezdový vozík. Proto jsem se rozhodl navrhnout 

lichoběžníkové zavěšení kol, kde bude tlumič uchycen na spodní části zavěšení, a druhá 

strana tlumiče je uchycena na rámu. 

 

Obr. 4-9 Lichoběžníkové zavěšení předních kol závodní čtyřkolky 
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Na přední kola čtyřkolky bylo navrženo lichoběžníkové zavěšení kol. Tlumiče jsou uchyceny 

na spodní části zavěšení, druhá strana tlumiče je uchycena na rámu. Pro zadní kola bylo 

navrženo jednočepové uložení používané u sjezdových kol. 

4.4 Brzdy 
Při rozhodování, které brzdy použít jsem měl na výběr ze čtyř typů. Ihned jsem vyřadil brzdy 

V-brake (4-10)[10] neboli ráfkové, které mají velice malou účinnost. Často používané brzdy 

pro lehokola se třemi koly jsou bubnové (Obr. 4-10)[9], které se vyrábějí jako součást náboje 

kola. Tento náboj je upraven pro letmé uložení s plnou osou o průměru 12mm.Nevýhodou 

bubnových brzd jsou vyšší ovládací síly z důvodu použití lankového vedení, vyšší hmotnost, 

která je pětinásobná než u normálního náboje. Další možností jsou kotoučové brzdy 

mechanické nebo hydraulické, s existujícím dvojím uchycením. 

 

Obr. 4-10 Bubnová brzda od firmy Sturney Archer [9] nalevo, ráfková brzda od firmy Shimano [10] napravo 

 Mechanické kotoučové brzdy ovládané pomocí lanka mají řadu nevýhod. Jsou méně účinné 

než hydraulické, jejich údržba je pracnější, vlivem zanášení bovdenu lanko v něm začne 

špatně chodit a tím vznikají větší třecí síly způsobující odpor páčky pro zmáčknutí. Jejich 

velikou výhodou je jejich cena a levné náklady na údržbu. 

Hydraulické kotoučové brzdy (Obr. 4-11) jsou velice účiné a téměř nevyžadují údržbu. Odpor 

páčky díky dobrým poměrům pístku v páčce a pístků ve třměnu je malý, díky čemuž lze sílu 

brždění lépe korigovat a dávkovat. 
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Obr. 4-11Kotoučové hydraulické brzdy od značky Hope s úchytem Post Mountain [6] 

Existují dva různé úchyty třmenů kotoučových brzd a to International Standard (IS) (Obr. 4-

12) a Post Mountain (PM) (Ovr. 4-11)[6]. Tato uchycení mají rovnocenné vlastnosti, výběr 

uchycení vychází z konstrukce těhlice. Snadnější  úchyt pro vymodelovanou těhlici je třmen 

s úchytem International Standard. Uchycení třmene brzdy je pomocí dvou šroubů M5  

 

Obr. 4-12 Kotoučové hydraulické brzdy od značky Hope s úchytem Internacion Standart [6] 

K zastavení vozítka byly vybrány hydraulické kotoučové brzdy určené pro horské kola, 

z důvodu vyšší učínnosti oproti mechanickým brzdám. Na sportovním vozítku budou 

umístěny čtyři brzdy a to na každém kole jedna. Brzdové hadičky se musí upravit pomocí 

rozdvojky, aby byly použity pouze dvě brzdové páky. Jedna brzdová páka bude určena pro 

přední kola a druhá brzdová páka pro zadní kola. 

 Velikost kotoučů 4.4.1
Vyráběné průměry kotuočů jsou 160, 180 a 203 mm. Výhody větších kotoučů jsou vyšší 

účinnost a nižší zahřívání. Nevýhody jsou vibrace a možné zkroucení kotouče. Pro vozítko 
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jsem volil střední variantu kotoučů s průměrem 180mm, jehož účinnost bude dostačující. 

Vibrace a zkroucení lze částečně odstranit pomocí použití kotoučů s názvem floating rotor 

(plovoucí).[6] 

 Uchycení kotoučů 4.4.2
Starším uchycením a také více používaným je pomocí šesti šroubů (Obr. 4-13). Nevýhodou je 

zdlouhavější upevnění kotouče. Novějším typem uchycení je Centre Lock systém (Obr. 4-13), 

nevýhodou je však potřeba speciálního nástavce na utáhnutí kotouče.[10] 

 

Obr. 4-13 Uchycení Centr Lock na levo od firmy Shimano, uchycení pomocí 6-ti šrouby na pravo od firmy 
Shimano [10] 

Rozhodnutí, který systém úchytu bude použit bylo jednoznačné. Vzhledem k tomu, že k 

úchytu Centre Lock systém je potřeba zakoupit speciální nástavec na utahování, je zbytečné 

používat tento systém. Pokud by se však často měnil kotouč, nebo by byl často demontován,  

nejlepší variantou by byl právě Centre Lock systém. My ovšem možnost častého 

odmontování kotoučů nepředpokládáme. Proto bude použit systém s šesti šrouby, kde nám 

k montáži a demontáži postačí inbusový klíč. 

 Brzdové destičky a brzdové kapaliny 4.4.3
Existují dvě různé směsi brzdových destiček, a to organické a syntetické. Obecně organické 

destičky mají větší účinnost, ale o to se dříve opotřebují. Syntetické naopak mají o něco menší 

účinnost, ale jejich výdrž je mnohem vyšší. Mezi výrobci se objevuje pravidlo, že se 

organické destičky používají v létě při vyšších teplotách, a syntetické se používají v zimním 

období, kdy jsou teploty nižší. Existují také destičky, které jsou zčásti syntetické a zčásti 

organické (Obr. 4-14), a tak představují kompromis v používání. Použitý druh destiček závisí 

na výběru jezdce, vybírá ze směsí, která mu nejvíce vyhovuje.[11] 
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Obr. 4-14 Brzdové destičky s obložením se syntetickými okraji a organickým středem od firmy Alligator [11] 

Nejpoužívanější brzdové kapaliny jsou minerální oleje nebo brzdová kapalina DOT 5.1. 

Kapalina DOT 5.1 má vyšší teplotu varu a při nízkých teplotách si lépe udržuje svoji 

viskozitu, je ovšem dražší. Minerální oleje při nižších teplotách zamrzají a mění svoji 

viskozitu, ale cena kapaliny je nižší. V hydraulických brzdových systémech nelze měnit 

brzdovou kapalinu DOT 5.1 za minerální oleje.[11] 

4.5 Sedačka 
Pro posed ve vozítku bude použita karbonová sedačka z monoski (Obr. 4-15)[12] určená pro 

tělesně postižené. Monoski je sport nahrazující tělesně postiženým lyžování. Díky použití 

sériově vyráběné sedačky se výroba prototypu zlevní. Také je možnost sedačku odmontovat a 

dát zpět na monoski. Karbonový materiál je nejideálnější volbou pro stavbu sedačky. 

Zaručuje vysokou pevnost, ale také velmi nízkou hmotnost. Přitom cena vyráběné sedačky je 

příznivá a od výrobce je stanovena na 5000 Kč. 

 

Obr. 4-15 Sedačka pro monoski [12] 

Karbon je vyroben z uhlíkových vláken o průměru 5–8 µm (Obr. 4-16). Vlákno je složeno 

převážně z atomů uhlíku, ty jsou spojeny dohromady v mikroskopické krystaly orientované 

paralelně k dlouhé ose vlákna. Díky krystalovému uspořádání je vlákno na svou tloušťku 

nezvykle pevné. Hustota vlákna je asi 1750 kg/m3. Díky dobrým vlastnostem tohoto materiálu 
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(pevnost, malá hmotnost, nehořlavost, dobrá elektrická vodivost, nízká tepelná vodivost) 

nachází uplatnění ve strojírenství, leteckém průmyslu, sportovním průmyslu a v řadě dalších 

oborů.[13] 

 

Obr. 4-16 Karbonové vlákno v porovnání s lidským vlasem [13] 

4.6 Kola 
Kola budou použita standartní, která se používají pro obyčejná jízdní kola. Na výběr jsou tři 

různé velikosti ráfků a to 20´´, 24´´ a 26´´. Požadavky na ráfky jsou, aby byly co nejvíce 

odolné nárazům a co nejvíce pevné. Proto jsem vybíral mezi dvoustěnnými, kde je pevnost 

mnohem větší než u jednostěnných. Výpletem se dá také ovlivnit odolnost proti vybočení 

ráfku použitím kvalitních špic a niplů značky DT-Swiss. 

Pro přední kola jsem vybral ráfky (Obr. 4-17)  o velikosti 20´´ kvůli menším valivým 

odporům, a taktéž se díky nim sníží ovládací síly pro natáčení kol. Na zadní kola poslouží 

ráfky o velikosti 24´´[14]. 

 

Obr. 4-17 Ráfek na kola značky Alineation [14] 
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5 VÝVOJ SPORTOVNÍHO SJEZDOVÉHO VOZÍKU PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY 

První částí řešenou při konstrukci vozítka byl rám. Nejdůležitější bylo určení velikosti rámu a 

vzdálenost sedačky od řídítek. Při uvažování polohy těžiště jsem došel k závěru, že těžiště 

vozítka i s jezdcem musí být umístěno více u zadních kol, kvůli odlehčení přední nápravy 

z důvodu ovladatelnosti. Pokud by těžiště bylo umístěno blíže k předním kolům, při sjezdu 

z prudkého kopce by mohlo při nárazu na nerovnost dojít k převážení vozítka dopředu a 

následně k jeho převrácení. Posed jezdce byl uvažován mírně předkloněný dopředu. Díky 

tomuto posedu vznikne možnost pohybu jezdce na sedačce a možnost měnit polohu těžiště za 

jízdy podle potřeby. 

Dále při konstruování jsem se zaměřoval na řízení, přední a zadní zavěšení kol, a s tím 

spojený  systém pružení, umístění sedačky a v poslední řadě jsem se zaměřoval na design.  

5.1 První koncept sportovního sjezdového vozíku 
Při návrhu prvního konceptu (Obr. 5-1) jsem začal s tvorbou rámu. Úlohou navržení prvního 

prototypu bylo zjištění rozměrů rámu a umístění stěžejních částí (řídítka, sedačka, zavěšení 

předních a zadních kol). Rozměry rámu jsem stanovil na základě postavy člověka, pro kterou 

bude čtyřkolka určena. Základní části rámu byli navrženy co nejjednodušeji bez ohledu na 

design. Dálší vývoj směřoval k řízení, s ním spojeným předním kolům a k jejich zavěšení se 

systémem pružení. Po určení polohy řízení jsem začal konstruovat přední zavěšení kol se 

zakomponovaným tlumičem. Jako pružící systém byl zvolen jednoduchý pákový 

mechanismus. Zavěšení předních kol bylo řešeno jako lichoběžníková náprava u motorových 

čtyřkolek. Po vyřešení přední části konceptu jsem se zabýval zadní stavbou. Zde jsem se 

inspiroval jednočepovým zavěšením kola používaného u rámů na downhill.  

Po vyřešení zavěšení kol bylo důležité umístění sedačky. Při návrhu prvního prototypu jsem 

umístil sedačku přímo na rám. Zde jsem však zjistil, že je umístění sedačky příliš nízko a 

docházelo by při pružení ke kolizi sedačky se zemí. 

 

Obr. 5-1 První koncept sportovního sjezdového vozíku 
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5.2 Druhý koncept sportovního sjezdového vozíku 
Druhý koncept prototypu (Obr. 5-2) vycházel z úprav předchozího návrhu. Vylepšeno bylo 

uložení řízení, umístění sedačky a také byl zlepšen celkový design. 

Úprava řízení spočívala v zakomponování trubky a výztuh do rámu. Rámová trubka pro řízení 

slouží k vedení řídící trubky, na které jsou připevněna řídítka s představcem. Dále se tato 

rámová trubka zpevnila díky výztuhám přivařeným k rámu. 

Umístění sedačky bylo v prvním konceptu chybné, proto bylo potřeba vymyslet úpravu rámu, 

která by zajišťovala vyšší světlou výšku sedačky. Úprava rámu spočívala v navaření trubky, 

která byla vyvýšena nad rám. 

Změny v designu spočívaly  hlavně v zaoblení přední části vozítka a v úpravých zadní stavby. 

Zadní stavba byla více zpevněna a také byl vymodelován odlehčený prvek pro uchycení zadní 

stavby rámu a zároveň k upnutí tlumiče. 

 

Obr. 5-2 Druhý koncept sportovního sjezdového vozíku 

 

5.3 Třetí koncept sportovního sjezdového vozíku 
Po vypracování prvních dvou konceptů jsem se seznámil s celkovou stavbou vozítka a jeho 

funkcemi. Tyto poznatky a zkušenosti jsem použil při návrhu finálního prototypu sportovního 

sjezdového vozíku  (Obr. 5-3), který je zcela odlišný od předchozích. Bylo nutno přepracovat 

přední zavěšení kol kvůli výrobě a také kvůli estetickému vzhledu. Dále jsem se poučil z chyb 

v konstrukci a vytvořil jsem ideální návrh vozíku. 

Ze známých rozměrů rámu, které byli zjištěny při konstrukci prvních prototypů , byl sestrojen 

nový model rámu. Byl upraven přechod, který je více pozvolný mezi širokou zadní částí a 

úzkou přední. U konečného prototypu byla vymyšlena konstrukce pro upevnění sedla, která 

doposud chyběla. Úpravy se dále týkaly řízení, kde byla zkrácena rámová trubka. 
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Za velkou změnu v designu a také funkčnosti považuji změnu předního zavěšení. Je zde 

použito lichoběžníkové zavěšení kol, které skrývá uchycený tlumič na spodním ramenu. 

Druhá část tlumiče je uchycena přímo na rámu. Díky použití tohoto systému pružení byla 

docílena nižší stavba přední části. 

Prostor pro úpravy si našlo také zadní zavěšení, ve kterém jsou zakomponovány bezpečnostní 

prvky. Další úpravy navazovaly na nakoupené zboží. 

 

 

Obr. 5-3 Třetí koncept sportovního sjezdového vozíku 
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6 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Na základě nakoupených komponentů bylo dále zapotřebí detailněji zpracovat uchycení kol, 

brzd, uchycení řízení a jeho funkčnost, zakomponování tlumiče řízení, přesnou polohu 

sedačky a její nastavitelnost. 

6.1 Uchycení kol 
Při návrhu úchytu předních kol bylo vycházeno z nakoupených dílů. Na stavbu všech kol je 

použit náboj s osou o průměru 20mm. Tento náboj se běžně používá na přední sjezdová kola. 

Obyčejný náboj nemohl být použit, protože má pouze osu o průměru 9mm, která snižuje 

pevnost uložení náboje a náboj je tedy pro letmé uložení nepoužitelný. 

Osa náboje (Obr. 6-1) bude pevně upnuta v úchytu pomocí svěrného spoje. Teto svěrný spoj 

bude zajištěn pomocí dvou šroubů M5 s kulatou hlavou a vnitřním šestihranem pro utažení. 

Dále úchyt náboje bude našroubován na řídící těhlici pomocí čtyř šroubů M5 opět s kulatou 

hlavou a vnitřním šestihranem. Kvůli změnám poloh děr v úchytu náboje způsobené 

svěrnéným spojem bylo nutno navrhnout oválné díry pro šrouby spojující úchyt náboje 

s těhlicí. Na těhlici jsou dále úchyty na kotoučové brzdy a kulové čepy, které budou spolu 

s táhly řízení zajišťovat otáčení předních kol. Táhla budou připevněna na páce, která bude 

upevněna na spodní straně těhlice.  

Odjímatelná páka, je použita z důvodu vyměnitelnosti. Tím se dosáhne lehké výměny páky a  

změny poměru zatáčení kol a řídítek. 

 

Obr. 6-1 Úchyt předního kola 

U zadních kol je taktéž svěrný spoj pro osu (Obr. 6-2). Zde však není natáčení kol a úchyt je 

navařen přímo na zadní odpružené stavbě. Mezi úchyty byl zvolen vrcholový úhel 14° 

z důvodu větší stability celého vozíku. Sklon kol se používá u sportovních invalidních vozíků, 

ten dosahuje až do velikosti vrcholového úhlu 25°. Tento maximální úhel nebyl zvolen také 



28 
 

z důvodu špatného opotřebování pneumatik, rovněž kvůli vlivu velkých axiálních sil, které 

špatně snášejí náboje od kola. Větší vrcholový úhel má především vliv na celkovou šířku 

vozítka, která by se při použití maximálního úhlu rapidně zvětšila, a bylo by zapotřebí co 

nejvíce vybočit zadní kola od konstrukce rámu, což by vedlo ke snížení tuhosti. 

 

Obr. 6-2 Úchyt zadního kola 

6.2 Přední zavěšení kol 
Přední vahadla (Obr. 6-3) jsou přichycena pomocí osy o průměru 15mm. Osy jsou uloženy 

v ložiscích ČSN 02 4630 6002, které jsou nalisovány v úchytech rámu. Spodní vahadlo 

zavěšení je širší kvůli úchytu tlumiče. Na druhé straně od uložení v ložiscích je úchyt pro 

kulový čep. Ten je skloněn pod úhlem 20°. Tento úhel nám zajišťuje rovnoběžnost uchycení 

čepu s rámem a také kolmost úchytu čepu ve vahadlech s úchytem v těhlicích při výchozím 

uchycení tlumiče. Pokud by nebylo docíleno kolmosti čepu, čep by byl vybočen a snižoval by 

nám rozsah působnosti tlumení. Mohlo by dokonce dojít při velkých nárazech kol na 

nerovnost ke zničení kulového čepu z důvodu dosažení maxímální polohy při vychýlení. 

 

Obr. 6-3 Přední zavěšení kol 
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Pomocí táhel řízení a kyvných ok lze nastavovat sbíhavost kol. Sbíhavost má za účel paralelně 

odvalovat kola. Při nastavení sbíhavosti kol pro přímou jízdu není toto nastavení vhodné pro 

průjezd vozidla v zatáčkách, protože vnitřní kolo musí zatáčet po menším poloměru než kolo 

vnější. Tento problém lze vyřešit pomocí mechanismu řízení odpovídající co nejvíce 

Ackermannově geometrii řízení například pomocí lichoběžníkového řízení. Sbíhavost se měří 

v délkových jednotkách na přední straně pneumatiky nebo jako úhel svírající podélné osy kol 

vozidla. Při velké sbíhavosti kol se více opotřebovávají pneumatiky. 

Odklon kola je sklon střední roviny kola vůči svislé ose vozidla. Tento parametr lze ovlivnit a 

měnit podle potřeby díky kulový čepům držící těhlici. Odklon kol nám výrazně ovlivňuje 

ovladatelnost vozidla v zatáčkách. Záporný odklon pro vnější kolo pak zlepšuje přilnavost, ale 

pro vnitřní kolo je v zatáčce vhodnější kladný odklon. Při rozjezdu je ideální, když úhel 

odklonu se rovná nule. Díky možnému nastavení lze zvolit optimální variantu a docílit 

ideálních jízdních vlastností. 

6.3 Zadní zavěšení kol 
Jak jsem již dříve napsal, zadní stavba (Obr. 6-4) je podobná jednočepovému zavěšení. 

S rámem je spojen pomocí osy o průměru 15 milimetrů, která je uložena v ložiscích ČSN 02 

4630 6002, které jsou nalisovány v rámu. Oproti jednočepovému zavěšení u kola jsou zde 

změny v úchytu náboje, v mém případě je použoto letmé uchycení. Stavba kyvné části je 

změněna a zadní kolo musí být umístěno dále od konstrukce kyvky, aby nedošlo ke zranění 

jezdce. To by mohlo vzniknout při rozjíždění, kdy jezdec pohání zadní kola stejně jako na 

invalidním vozíku. Kdyby nebyla dostatečná mezera mezi kolem a konstrukcí zadní kyvky, 

mohlo by dojít ke zranění ruky. Proto úchyt zadního kola neleží ve stejné rovině jako tlumič. 

 

Obr. 6-4 Zadní zavěšení kol 
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6.4 Úchyty tlumičů  
Úchyty tlumičů jsou navrženy tak, aby byla možnost nastavení širokého spektra průběhů 

pružení. Jak na kyvných tak na pevných úchytech v rámu je možnost regulace. Díky tomu 

docílíme možnost nastavení pružení, které bude pro sjezd a velké rychlosti ten nejideálnější. 

Úchyt předního tlumiče (Obr. 6-5) v rámu je vyřešen pomocí navařených plechů, v nichž jsou 

díry na upevnění mezičlenu, ve kterém bude uchycen tlumič. Tento mezičlen má vyvrtáno 

více děr, díky kterým lze měnit průběh tlumení a také světlou výšku vozíku. Ve spodním 

vahadle, kde bude uchycena druhá část tlumiče je opět navrženo více děr, ve kterých lze 

nastavit nejlepší poměr vzdálenosti kola od rámu ku vzdálenosti úchytu tlumiče od rámu. U 

sjezdových kol se tento poměr pohybuje kolem 1:3. 

 

Obr. 6-5 Úchyt předního tlumiče 

Úchyt zadního tlumiče (Obr. 6-6) v rámu je vyřešen také pomocí mezičlenu, který je pevně 

sešroubován s navařenými úchyty na rámu. V zadní kyvce jsou navrženy taktéž tři otvory na 

různé nastavení poměru vzdálenosti kol ku vzdálenosti úchytu tlumiče k rámu. 
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Obr. 6-6 Úchyt zadního tlumiče 

6.5 Řízení 
Řízení se skládá z řídítek, představce a hlavového složení, tyto součásti jsou použité 

z obyčejného kola. Dále se musí vyrobit hlavová trubka, řídící trubka, táhla a páka řízení 

připevněná k těhlici. Ke správné funkci řízení budou použity kyvná oka s označením SIBP6. 

Nedílným doplňkem potřebným k rozjezdu je tlumič řízený používaný na řízení u silničních 

motorek. 

Představec držící řídítka je připevněn k řídící trubce pomocí svěrného spoje. Řídící trubka je 

uložena v hlavovém složení A-head nalisovaným v hlavové trubce, která je navařena na 

konstrukci rámu. Ve spodní části řídící trubky je páka k uchycení táhel, u které lze nastavit 

poměr zatáčení. Pomocí řídících táhel je spojeno řízení s koly, kde je vyměnitelná páka 

připevněná k těhlici. 

Důležitou součástí pro rozjezd vozíku je tlumič řízení  (Obr. 6-7), kde je pohyblivá část pístu 

upevněna na řídící trubce pomocí svěrného spoje. Válec bude pevně spojen pomocí šroubu 

s rámem. Tlumič řízení zajišťuje přímý směr jízdy sportovního sjezdového vozíku při 

rozjezdu. Jezdec musí pustit řídítka a uvést do pohybu vozík pomocí pohánění zadních kol. 
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Obr. 6-7 Tlumič řízení 

6.6 Uchycení sedačky 
U výrobce sedaček určených na monoski byl zjištěn úchyt. Sedačka je uchycena pomocí čtyř 

šroubů M6, kde je v přední částí rozteč šroubů 120mm a zvadu 100mm. Mezi předními a 

zadními šrouby je vzdálenost 300mm. Tyto údaje posloužily k návrhu upnutí sedačky. Nároky 

na tuto část rámu byli jednoznačné. Důležitá byla možnost polohování sedačky a přizpůsobení 

konstrukce podle potřeby. Proto na rámu vozítka je navařen úchyt pro kyvnou část, kterou se 

bude korigovat úhel sedačky vůči rámu. Možnost polohovat sedačku dovolí optimalizovat 

těžiště, které ovlivňuje jízdní vlastnoti vozítka. Poloha těžiště je velmi důležitá při skocích a 

v neposlední řadě k pohodlnému posedu jezdce.  Uložení kyvné části bude v ložiscích ČSN 

02 4630 6000 na ose o průměru 10mm. 
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7 NAKOUPENÉ DÍLY PRO ZHOTOVENÍ VOZÍKU 
Pro sestavení sjezdového vozíku pro tělesně postižené je nutno nakoupit normované 

součástky prodávané v obchodech. Díky spolupráci s firmou ASP-BIKESHOP, která sežene 

potřebné součásti používané na kolech za výhodnou cenu a dále díky pomoci při montáži se 

ušetří náklady na kompletaci celého vozíku. Bez této pomoci by bylo potřeba mimo součástky 

nakoupit také nářadí. Následující tabulka ukazuje cenovou kalkulaci dílů a pro porovnání 

ušetřené náklady. 

Tab. 2 Cenová kalkulace 

Díly Označení (Značka) 

Doporučená 
cena v 
obchodech 

Cena od  
ASP-
BIKESHOP Kusů 

Náboj Novatec  1 400 Kč 1 100 Kč 4 

Přední ráfek 20´´ Alienation PBR 20´´ 790 Kč 650 Kč 2 

Zadní ráfek 24´´ Alienation PBR 24´´ 790 Kč 650 Kč 2 

Špice + niple DT-Swiss 8 Kč 4 Kč 144 

Duše Author 20´´ 85 Kč 60 Kč 2 

Duše Author 24´´ 85 Kč 60 Kč 2 

Hlavové složení Mortop HS85 700 Kč 590 Kč 1 

Představec MTB Longus 290 Kč 230 Kč 1 

Řídítka Amoeba R-DHB01 1 100 Kč 940 Kč 1 

Gripy Mortop 250 Kč 220 Kč 1 

Tlumič Rock shox vivid 5.1 222mm 8 500 Kč 4 800 Kč 2 

Tlumič Rock shox vivid 5.1 202mm 8 500 Kč 4 800 Kč 2 

Brzdy Shimano SLX 2 400 Kč 1 980 Kč 4 

Pláště Maxxis 20´´ 560 Kč 450 Kč 2 

Pláště Maxxis 24´´ 560 Kč 450 Kč 2 

  
Celkové ceny a jejich rozdíl 
  

 
57 312 Kč 

 
37 816 Kč 

 
19 496 Kč 

 

Díly nakoupené od externích dodavatelů 
   Tlumič řízení 589 Kč 
   Sedačka monoski 5 000 Kč 
     5 589 Kč 
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8 ZÁVĚR 
Celkový návrh sjezdového sportovního vozíku a seznam potřebných komponentů bylo v době 

dokončování bakalářské práce předáno firmě ASP-Bikeshop. Nejpozději v průběhu července 

2010 má být dokončen prototyp. Vzhledem k tomu, že prototyp není hotov před odevzdáním 

práce, není zde možnost vyhodnotit jízdní vlastnosti vozíku. Lze však konstatovat, že celkový 

návrh vozíku byl dokončen s možností dodatečných nastavení prototypu pro nalezení 

optimálních jízdních vlastností v terénu. Pokud testy ukáží, že vše funguje jak má, lze 

uvažovat nad výrobou dalších vozíků pro potencionální zákazníky, kteří chtějí okusit 

extrémní sporty i při svém postižení. 

Po vzájemné domluvě bude firma ASP-Bikeshop výhradním distributorem těchto  

sportovních vozíků pro sjezd a k těmto vozíkům budou také dodávat příslušné vybavení, které 

jsou nedílnou součástí pro bezpečnou jízdu jako jsou integrální helmy, chrániče hrudníku, 

páteře a rukou. 

Celková cena poskládaného prototypu byla stanovena na 93 405Kč. Cena se skládá z rámu, 

jehož cena bude 50 000Kč i s ložisky, šrouby a osami, dále z nakoupených komponentů a to 

v celkové ceně 43 405Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
[1] Wikipedia. Jízdní kolo. [online]. (URL: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jízdní_kolo). 2010-

05-14 (cit.2010-05-18) 

[2] Wikipedia. Leitra. [online]. (URL: http://cs.wikipedia.org/wiki/Leitra). 2009-15-2 

(cit.2010-05-18) 

[3] Trekinetic. [online]. (URL: http://www.trekinetic.co.uk/reviews.htm). 2009 (cit.2010-05-

18) 

[4] Devinci. [online]. (URL: http://www.devinci.com/bikes/). 2010 (cit.2010-05-18) 

[5] Proal. [online]. (URL: http://www.proal.cz/info/424441.htm#). 2009 (cit.2010-05-18) 

[6] Hope. [online]. (URL: http://www.hopetech.com). 2010 (cit.2010-05-18) 

[7] Hájíček, Š.. Průvodce odpružením Velo. 2, 2010 

[8] HPVelotechnic. [online]. (URL: http:// www.hpvelotechnik.de/). 2010 (cit.2010-05-18) 

[9] Sturnez Archer. [online]. (URL: http://www.sturmey-archer.com/). 2010 (cit.2010-05-18) 

[10] Shimano. [online]. (URL: http:// www.shimano.com). 2010 (cit.2010-05-18) 

[11] Aligator. [online]. (URL: http:// www.cykloprofi.cz/). 2010 (cit.2010-05-18) 

[12] Teamhoc.[online]. (URL: http://www.teamhoc.com/monoski.htm). 2010 (cit.2010-05-18) 

[13] Wikipedia. Uhlíkové vlákno. [online]. (URL: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhlíkové_vlákno). 2010-04-30 (cit.2010-05-18) 

[14] Alineation [online]. (URL: http:// www.katmar.cz). 2010 (cit.2010-05-18) 

[15] Schmicking [online]. (URL: http://www.schmicking.de/). 2010 (cit.2010-05-18) 

[16] Korbel-ložiska. Jednořadá ložiska [online]. (URL: http://www.korbel-

loziska.cz/sortiment/jednorada-loziska-4). 2010 (cit.2010-05-18) 

 

 

 

 

 

 



36 
 

10 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 
Obr. 2-1 Leitra [2] ...................................................................................................................... 8 

Obr. 2-2 Handbike značky SCHMICKING [15] ........................................................................ 9 

Obr. 2-3 Vozík do terénu značky Trekinetic [3] ...................................................................... 10 

Obr. 2-4 Sjezdové kolo nalevo a silniční kolo napravo [4] ...................................................... 11 

Obr. 4-1 Rám ............................................................................................................................ 12 

Obr. 4-2 Hlavové složení Ahead vnější od firmy Hope [6]...................................................... 14 

Obr. 4-3 Jednočepové uložení [7]............................................................................................. 15 

Obr. 4-4 Odpružení s čepem na vzpěrách nad patkou [7] ........................................................ 15 

Obr. 4-5 Odpružení  Horst Link [7] .......................................................................................... 16 

Obr. 4-6 Odpružení s čepem v ose zadního kola [7] ................................................................ 16 

Obr. 4-7 originální konstrukce zadního zavěšení [7] ............................................................... 17 

Obr. 4-8 Zavěšení McPerson od firmy HPVelotechnic [8] ...................................................... 18 

Obr. 4-9 Lichoběžníkové zavěšení předních kol závodní čtyřkolky ........................................ 18 

Obr. 4-10 Bubnová brzda od firmy Sturney Archer [9] nalevo, ráfková brzda od firmy 

Shimano [10] napravo .............................................................................................................. 19 

Obr. 4-11Kotoučové hydraulické brzdy od značky Hope s úchytem Post Mountain [6] ......... 20 

Obr. 4-12 Kotoučové hydraulické brzdy od značky Hope s úchytem Internacion Standart [6]

 .................................................................................................................................................. 20 

Obr. 4-13 Uchycení Centr Lock na levo od firmy Shimano, uchycení pomocí 6-ti šrouby na 

pravo od firmy Shimano [10] ................................................................................................... 21 

Obr. 4-14 Brzdové destičky s obložením se syntetickými okraji a organickým středem od 

firmy Alligator [11] .................................................................................................................. 22 

Obr. 4-15 Sedačka pro monoski [12]........................................................................................ 22 

Obr. 4-16 Karbonové vlákno v porovnání s lidským vlasem [13] ........................................... 23 

Obr. 4-17 Ráfek na kola značky Alineation [14]...................................................................... 23 

Obr. 5-1 První koncept sportovního sjezdového vozíku .......................................................... 24 

Obr. 5-2 Druhý koncept sportovního sjezdového vozíku ......................................................... 25 

Obr. 5-3 Třetí koncept sportovního sjezdového vozíku ........................................................... 26 

Obr. 6-1 Úchyt předního kola ................................................................................................... 27 

Obr. 6-2 Úchyt zadního kola .................................................................................................... 28 

Obr. 6-3 Přední zavěšení kol .................................................................................................... 28 

Obr. 6-4 Zadní zavěšení kol ..................................................................................................... 29 

Obr. 6-5 Úchyt předního tlumiče .............................................................................................. 30 

Obr. 6-6 Úchyt zadního tlumiče ............................................................................................... 31 

Obr. 6-7 Tlumič řízení .............................................................................................................. 32 

Tab. 1 Vlastnosti materiálu [5] ................................................................................................. 33 

Tab. 2 Cenová kalkulace .......................................................................................................... 33 

 


