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ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá návrhem poklopu, který je určený k zadláždění či zatravnění, a jeho 

otevíracího mechanismu. Poklop má atypické rozměry a jsou na něj kladeny požadavky na 

maximální průhyb. Víko poklopu se bude plnit okolním materiálem, bude tedy velmi těžké. 

Proto cílem práce je navrhnutí otevíracího mechanismu, který umožní otevírání těžkého 

poklopu jednou osobou a ověření pevnosti poklopu z hlediska deformací. V práci jsou shrnuty 

potřebné informace pro návrh poklopu a jeho otevíracího mechanismu. Práce je vhodná pro 

každého, koho by zajímala problematika návrhu otevíracího mechanismu poklopu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Poklop, Otevírací mechanismus, Plynové vzpěry, Kolejnicový mechanismus, MKP, Návrh 

poklopu 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
This work tries to design a cover that is suitable for paving or grassing and its opening 

mechanism. The hatch has atypical dimensions and there are requirements for maximum 

deflection on the roads. The lid of the cover will be filled with the surrounding material, so it 

will be very heavy. Therefore, it is necessary to look for an opening mechanism that opens the 

heavy cover with one possible and available deformation strength of the cover. The work 

summarizes the necessary information for the design of the cover and its opening mechanism. 

The work is suitable for anyone who would be interested in the design of the cover opening 

mechanism. 

KEYWORDS 
Cover, Opening mechanism, Gas struts, Rail mechanism, FEM, Cover design 
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1 ÚVOD 

Poklopy jsou důležitým konstrukčním prvkem, bez kterého bychom se nedokázali obejít, byť 

to na první pohled nemusí být až tak zřejmé. S poklopy se setkáváme každý den, aniž bychom 

si to uvědomovali. Nejčastěji je tomu tak na silničních komunikacích, kde poklopy zakrývají 

kanalizační šachty a umožňují tak jejich hladké přejetí. Bez zakrytých kanalizačních šachet by 

okolí, ve kterém žijeme například nepříjemně zapáchalo a stalo by se nebezpečnějším, protože 

by hrozil pád a šachty by se tak musely realizovat s ohledem na pozemní komunikace. To 

znamená mimo ně, s vysokou pravděpodobností by se vstupy do šachet musely nechat oplotit, 

aby nedošlo k nechtěnému pádu do této šachty. Toto řešení je poněkud neohrabané, a proto se 

vymyslely poklopy, které elegantně řeší vzniklý problém.  

Poklopem zakrytý vstup do šachty nás chrání před pádem, nepříjemnými zápachy, 

zabraňuje neoprávněným osobám před vstupem a umožňuje snadnější realizaci kanalizační 

infrastruktury, kterou je možné aplikovat na pozemních komunikacích. Poklopy jsou navrženy 

tak, aby pevnostně i vzhledově odpovídaly standardům dnešní doby. To znamená že musí být 

dostatečně pevné, aby unesly tíhu těžkých dopravních prostředků jako jsou bagry, jeřáby nebo 

kamiony. Zároveň by měly zapadat do svého okolí tak, aby jej vzhledově nenarušovaly, nejlépe 

abychom si jich vůbec nevšimli. Proto se v praxi setkáváme s poklopy, které jsou vyplněné 

betonem, dlažebními kostkami nebo jiným materiálem, který se nachází v okolí poklopu.  

Takto tvořené poklopy mohou být pro člověka velmi těžké. Hmotnost poklopu se odvíjí 

od jeho rozměru a aplikaci. Poklopy, na které budou kladeny větší pevnostní požadavky budou 

tvořeny z většího množství materiálu. S těžkými poklopy se špatně manipuluje, a proto se 

využívá přípravků, které nám manipulaci usnadní. Návrh správného přípravku nebo 

mechanismu ke snadnému otevření poklopu je velmi důležitý. Nechceme přeci tahat těžká 

břemena a ničit si tak svá zdraví.  

Pro práci s poklopy existují příslušné normy, které specifikují materiály, konstrukční 

požadavky, zkoušky atd... Slouží nám jako návod a měli bychom se nimi řídit při návrhu nových 

typů poklopů nebo individuálních řešení. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Současný trh nám nabízí celou řadu řešení poklopů. Nejběžnější rozdělení poklopů je dle: 

Tvaru 

▪ Pravoúhlé 

▪ Kruhové 

Materiálu 

▪ Ocelové 

▪ Litinové 

▪ Slitiny hliníku 

▪ Plastové a kompozitní 

▪ Betonové 

a Použití 

▪ Pochozí 

▪ Pojezdový  

▪ Zadlažďovací 

▪ Vodotěsný a plynotěsný 

▪ Zamykací 

 

Obr. 2-1 Pravoúhlý ocelový poklop určený k zadláždění s otevíracím mechanismem [1] 
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2.1 Zátěžové třídy 

Poklopy jsou podle normy ČSN EN 124 testovány tak, aby unesly konkrétní zatížení na m2. 

Podle normovaných testů jsou dále rozděleny do zátěžových tříd. Například poklop třídy A 15 

musí při laboratorní zkoušce snést zatížení 1 500 kg m-2 [2]. Ke každé třídě norma udává, kde 

by se měl daný poklop použít a charakterizuje i další vlastnosti kterými daná třída disponuje. 

Zkušební zatížení v praxi pak odpovídá bodovému zatížení, které vyvine například člověk 

stojící na jedné noze nesoucí v rukou těžké břemeno [2]. Příklady použití jednotlivých 

zátěžových tříd nalezneme níže v Tab. 2-1. Při použití více druhů materiálu, je poklopu 

přidělena nejhorší možná zátěžová třída, která se v sestavě poklopu vyskytuje. 

Tab. 2-1 Charakteristiky zátěžových tříd [2] 

Třída Zkušební 

zatížení 

Příklady použití 

A 15 15 kN Cesty a plochy, které mohou používat výhradně chodci a cyklisté, například zahrady a 

parky. V krajním případě je povolen přejezd osobními vozidly malou rychlostí-vjezdy do 

garáží. 

B 125 125 kN Stezky pro pěší a cyklisty, pěší zóny, cesty a plochy s přísným zákazem vjezdu 

nákladních vozidel, privátní parkoviště osobních vozidel, vícepodlažní parkoviště 

osobních vozidel. 

C 250 250 kN Poklopy šachet a rošty kanálů instalovaných v běžných silnicích podél obrubníků, 

přičemž vzdálenost od obrubníku směrem do vozovky nepřesahuje 0,5 m a maximálně 

0,2 m včetně šířky obrubníku ve vzdálenosti za obrubník. 

D 400 400 kN Běžné vozovky, silnice a dálnice (včetně pěších zón s povoleným občasným vjezdem 

nákladních vozidel), zpevněné krajnice a veřejná parkoviště pro všechny typy silničních 

vozidel. 

E 600 600 kN Plochy vystavené značnému zatížení takou kolovou technikou, například 

vysokozdvižnými vozíky, jeřáby, nebo ukládáním těžkých břemen. Typickými 

představiteli jsou manipulační plochy, překladiště a přístavní doky. 

F 900 900 kN Plochy vystavené nejtěžšímu zatížení například koly dopravních letadel, pásy 

obrněné techniky, speciální kolové techniky a ukládáním těžkých 

strojírenských nebo stavebních výrobků. 
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Obr. 2-2 Řez vozovkou a použití jednotlivých zátěžových tříd [3] 

2.2 Rozdělení dle použití 

Pochozí poklopy 

Tento druh poklopu je určen výhradně pro zatížení způsobené chodci, cyklisty nebo pomalu 

jedoucím automobilem. Používá se při zakrytí podzemních šachet v parcích, zahradách, v pěší 

zóně a na cyklistické či pěší stezce. Patří do zátěžové třídy A 15 a B 125.  

Rám i víko poklopu je vyrobeno z oceli, litiny, betonu, kompozitu nebo plastu. Nejčastěji 

se vyrábí z oceli, plastu nebo kompozitu, protože jsou levnější a disponují dostatečnými 

vlastnostmi. Rámy a víka z plastu či kompozitu se používají pro šachty s nádrží s vodou, 

minerálními látkami a oleji. Při použití těchto materiálů nemůže dojít ke kontaminaci nádrže 

s kapalinou. Plastové a kompozitní rámy i víka se vyrábí lisováním do formy. Ocelové rámy a 

víka se vyrábí z pozinkovaného nebo nerezového plechu, který zabraňuje vzniku korozi. Při 

složitějších profilech rámu či víka poklopu je plech lisován a stříhán. Pro jednodušší konstrukce 

se využívá ohýbání plechu a následné svaření do požadovaného tvaru. Ohýbání plechu a 

následné svaření je nejvhodnějším způsobem výroby poklopu, pokud požadujeme jeho 

nestandardní tvar. [4] 

 

Obr. 2-3 Ocelový pochozí poklop [1] 
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Pojezdové poklopy  

Pojezdovým poklopem se rozumí poklop, který je určen k přejezdu automobilů. Nejčastější 

použití je tedy na silničních komunikacích, dále mohou být použity i pro letištní plochy, či na 

pozemku firem, kde je pohyb vozidel (vysokozdvižné vozíky, bagry, jeřáby). Tento druh 

poklopu patří do zátěžových tříd C 250 až F 900. V těchto třídách se setkáváme s poklopy, které 

jsou více namáhané, jsou na ně tedy kladeny větší požadavky. 

Rám i víko poklopu je vyrobeno z oceli, litiny, kompozitu nebo betonu. Rámy a víka 

z kompozitních materiálů se využívají hlavně na čerpacích stanicích k zakrytí nádrží 

s pohonnými hmotami, protože dobře odolávají působení ropných látek a mají dostačující 

pevnost pro přejezd automobilů. Kompozitní poklopy se vyrábí lisováním do formy, po 

vyrobení se poklopy nesmí obrábět, vrtat, brousit, či jinak upravovat jejich tvar. Betonové či 

ocelové poklopy se na silničních komunikacích neobjevují. Poklopy z armovaného betonu se 

většinou kombinují s litinou, jak můžeme vidět na Obr. 2-4, kdy je rám tvořen z šedé litiny a 

vyplněn mrazuvzdornou betonovou výplní [5]. Betonové poklopy se používají pro zakrytí 

kanalizačních šachet. Litinové poklopy jsou nejčastějším typem používaným na silničních 

komunikacích. Disponují dobrou pevností v tlaku, tlumí rázy a vibrace a jen pomalu korodují 

na povrchu. 

 

Obr. 2-4 Betonový poklop s litinovým rámem [5] 

Zadlažďovací poklopy 

Poklop určený k zadláždění se liší od ostatních tím, že má víko určené k vyplnění okolním 

materiálem. Zpravidla se plní vrstvou armovaného betonu, která zajistí potřebnou pevnost, a 

jiným okolním materiálem (zámková dlažba, trávník). Tyto poklopy lze zařadit do obou výše 

zmíněných kategorií. Více k plnění víka níže v kapitole (2.4 - Víka s výplní). 
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Rám i víko poklopu se vyrábí z litiny, oceli nebo ze slitiny hliníku. Nejčastěji se vyrábí 

z oceli, protože je nejrozšířenější a nejlevnější možností, která disponuje dostatečnou pevností. 

Hliníkové poklopy se používají, když vyžadujeme odlehčený poklop. Litina se používá pro 

standardní rozměry, kvůli její rozšířenosti a dobrým vlastnostem. Navíc od ostatních poklopů 

je pro tento typ poklopu požadavek na minimální vzhledové narušení poklopu v daném 

prostředí, disponuje tedy tenkými plochami rámu. Pro tento druh poklopů je typické, že 

nedisponují zvedacím zařízením, ale otevírají se pomocí zvedacích ok, která jsou našroubována 

do závitových tyčích (Obr. 2-5).  

 

Obr. 2-5 Poklop určený k zadláždění s vnitřní výztuhou [6] 

Vodotěsné a plynotěsné poklopy 

Vodotěsné a plynotěsné poklopy, jak už je z názvu patrné, slouží pro zabránění prostupu vody 

či plynů skrz poklop. Využívá se zde různých druhů těsnění, které zabraňují vodě či plynu 

v prostupu, více o těsněních v kapitole (2.4.7 – Těsnění). K tomuto zabránění se mohou také 

využít konstrukční řešení, která mohou být více vhodná než použití těsnících prvků. 

Příkladem takového řešení je například využití vystouplého rámu, který zabraňuje vodě 

k vniknutí pod víko poklopu, či odtokového žlábku uvnitř rámu. Poklopy, které mají atest na 

pitnou vodu, nevyluhují žádné nežádoucí látky a mohou být v přímém kontaktu s pitnou 

vodou. Pokud je poklop umístěn venku, nesmíme zapomenout na přirozenou kondenzaci vody 

a poklop nebo šachtu správně odvětrávat. K tomuto se používají víka s odvětrávacím 

komínkem, který zajistí cirkulaci vzduchu v šachtě. 
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Uzamykatelné poklopy 

Poklopy, které jsou opatřeny zámkem slouží k zabezpečení šachet proti nepovolenému 

vniknutí, vandalismu nebo jako prevence před ukradením či přemístěním víka poklopu. Poklop 

je tedy nutné vhodně zabezpečit. Více informací o zabezpečení víka uvnitř rámu poklopu v 

kapitole (2.4.4 – Zajištění víka v rámu). 

2.3 Současný trh 

Současný trh nabízí poklopy různých rozměrů a tvarů. Trendem dnešní doby je snaha zlepšit 

manipulaci s poklopy. Proto se výrobci snaží omezit rozměry poklopu, které úzce souvisí i s 

váhou poklopu. Z průzkumu trhu vyplívá, že nejčastějším kruhovým poklopem je poklop se 

světlostí ø 600 mm. Pro pravoúhlé poklopy obecně platí, že se vyrábí do rozměru 1000x1000 

mm, někteří výrobci jsou schopni vyrobit i větší rozměry. 

Tab. 2-2 Přehled nabízených poklopů na trhu [4], [9], [7],[10], [11] [8] 

Materiál 
Světlost [mm] 

Výrobce 
Cena [Kč] 

pouze největší rozměr a 

pravoúhlé poklopy 
Kruhový [ø] Pravoúhlý [axb] 

Ocel 600 až 800 
(300x300) až 
(1000x1000) 

Poklopy MiTech 
26 593a 

11 580b 

 - 
(400x400) až 

(600x900) 
Montkov 4 940b 

 620 
(300x300) až 
(1000x1000) 

Gabex 
15 162b,d 

5 870c 

Litina 800 
(300x300) až 
(1000x1000) 

Poklopy MiTech 34 606 

 550 až 610 
(400x400) až 
(1200x1200) 

Gabex 52 280 

 - 
(300x300) až 
(1000x1000) 

Gluc PBS s.r.o. 33 473 

Kompozit 300 až 1020 
(450x450) až 
(1400x700) 

FIBRELITE 12 435 

 600 
(500x500) až 
(1000x1200) 

Prefa kompozit 11 786 

 600 
(600x600) až 

(600x900) 
Gabex 11 591 

a-Nerezové poklopy 
b-Pozinkované poklopy 
c-Hliníkové poklopy 
d-Dvoudílný poklop (1200x900) mm 

Řešení větších poklopů se provádí rozdělením víka na více částí. Takto tvořená víka se 

nazývají panelová, protože jsou většinou ve tvaru obdélníku (mohou být i jiné tvary). 

Rozdělením víka na více částí se rozdělí dílčí hmotnost víka a zlepší se tak jeho manipulace. 

Nižší hmotnost umožní odkrýt stejnou šachtu ručně, bez nutnosti zdvihacích zařízení (Obr. 2-6). 

Panelové poklopy se dodávají ve velikostech (600x450 až 1600x450) mm [11]. Nevýhodou 

těchto poklopů je horší těsnost v místech kde se víka dělí. 
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Obr. 2-6 Příklady použití panelových kompozitních poklopů [11] 

2.4 Konstrukční požadavky 

Každý funkční poklop se musí správně vyrobit a sestavit. V některých případech i opatřit 

otevíracím mechanismem, který usnadní otevírání poklopu. Následující kapitoly se budou 

věnovat dílčím částem poklopů, shrnou se zde podstatné informace potřebné k navrhnutí 

funkčního poklopu. 

2.4.1 Požadavky na vzájemné uložení a rozměry poklopu 

Hloubka zapuštění (A) 

Je charakterizována jako, vzdálenost mezi horní částí rámu a spodní částí víka. Pro poklopy, 

které nejsou zajištěny zabezpečovacím zařízením platí, že musí mít minimální hloubku 

zapuštění alespoň 50 mm [3]. 

 

Obr. 2-7 Příklady určení hloubky zapuštění [3] 
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Světlý rozměr (CO) 

Je charakterizován jako, největší průměr kruhu, který může být vepsán uvnitř světlé plochy [3]. 

Tento rozměr musí být uveden v dokumentaci výrobku. Je to velmi důležitý rozměr, z kterého 

vyplívá plno důležitých skutečností. Používá se pro určení zkušebního zatížení, které se 

vyskytuje ve zkouškách, kterými musí poklop projít a určuje i samotnou třídu poklopu. 

 

Obr. 2-8 Příklady stanovení světlého rozměru [3]  

Světlá plocha (CA) 

Je charakterizována jako, volná plocha uvnitř dosedacích ploch rámu [3]. Tento rozměr se 

využívá pro stanovení maximální vertikální vyjímací síly FV, při testování poklopu na 

zabezpečení víka v rámu (kapitola 2.7.5). 

 

Obr. 2-9 Příklady určení světlé plochy [3] 
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Celková vůle víka s rámem (∑a) 

 Je charakterizována jako, součet nejvyšších hodnot jednotlivých vůlí mezi vyjímatelnými 

částmi rámu a víka [3]. Vymezuje nám možnost maximálního horizontálního posunutí víka 

v rámu poklopu. Určení celkové vůle se provádí podle obrázku Obr. 2-10 a její hodnota nesmí 

překročit celkovou vůli dle tabulky Tab. 2-3. 

Tab. 2-3 Určení celkové vůle podle světlého rozměru [3] 

Světlý rozměr CO 
[mm] 

Celková vůle ∑a 
[mm] 

≤ 400 ≤ 7 

> 400  ≤ 9 

 

Obr. 2-10 Příklady stanovení celkové vůle [3] 

Kompatibilita dosedacích ploch 

Poklopy všech zátěžových tříd (kapitola 2.1) musí zajišťovat kompatibilitu jednotlivých částí. 

Pro třídy D až F navíc platí, že musí být jejich sestavení navrženo tak, aby zajišťovali stabilní 

chování a nehlučnost při provozu [3]. K dosažení těchto vlastností se styčné plochy obrábí, 

nebo se využívají tlumící vložky. 

Vůle v kloubových závěsech 

Víka upevněná na kloubových závěsech, které mají zaoblené hrany se tvarují tak, aby měřidlo 

o rozměrech zaznamenaných na Obr. 2-11 se nedalo zasunout do mezery mezi rámem a 

zaoblenou hranou do hloubky více než 13 mm [3]. 
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Obr. 2-11 Ukázka způsobu měření vůle [3]  

2.4.2 Rám 

Rám je pevně usazená vrchní část poklopu, sloužící k uložení víka [3]. Před instalací rámu se 

musí místo uložení patřičně upravit. Rámy se vyrábí z oceli, litiny, betonu, plastu nebo 

kompozitu. Jako betonový rám se může využít i betonových skruží, na které se poté nasadí víko 

(Obr. 2-12). 

 

Obr. 2-12 Studna s betonovým poklopem [12] 
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Plocha uložení rámu 

Pro zajištění stability musí být navržena plocha rámu tak, aby tlak v uložení rámu Pb při 

zkušebním zatížení FT nepřekročil 7,5 N mm-2 [3]. Tlak v uložení rámu se vypočítá pomocí 

rovnice (2.1)(5.15). 

Tlak v uložení rámu pb 

 𝑝𝑏 =  
𝐹𝑇

𝐴𝑏
  MPa (2.1) 

FT    Zkušební zatížení pro únosnost [N] 
Ab     Plocha uložení rámu [mm2] 

Výška rámu 

Výška rámu poklopu pro třídy D až F musí být nejméně 100 mm. Pro třídu D platí, že pokud je 

rám vyroben z litiny nebo oceli a poskytuje dostatečnou oporu, může být výška rámu snížena 

na 75 mm [3]. 

Úhel otevření vík se závěsem 

Úhel otevření víka poklopu se závěsem musí být nejméně 100° od vodorovné roviny poklopu, 

není-li opatřen přídavnými podpěrami, aby se zamezilo nechtěnému pádu a uzavření víka 

poklopu [3]. 

2.4.3 Víko 

Víko je otevíratelná část poklopu zakrývající otvor šachty, slouží tedy jako bezpečnostní 

ochrana před pádem či jako zábrana před nepovoleným vniknutím [3]. Vyrábí se z oceli, litiny, 

betonu, plastu nebo kompozitu. Víko musí být dostatečně pevné, aby nedošlo k jeho deformaci 

a nezpůsobilo havárii či zranění osob. Těžká a rozměrná víka se rozdělují na více částí, toto 

rozdělení sníží dílčí hmotnost víka a zlepší jeho manipulovatelnost. Víka se dělí na více částí 

tak, aby vznikly obdélníky (panely) nebo trojúhelníky (Obr. 2-13). 

 

Obr. 2-13 Ukázka možného rozdělení víka poklopu [3] 
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Povrch víka 

Vnější povrch víka musí být udělán tak, aby se zamezilo uklouznutí na jeho povrchu. Proto se 

jeho povrch vyrábí více zdrsněný nebo s reliéfním dezénem. Podmínkou použití reliéfního 

dezénu je umožnění volného odtoku vody do okolí, další požadavky jsou zmíněny v kapitole 

(2.7.3 - Odolnost povrchu proti skluzu). Pokud jde o poklop zátěžové třídy D až F v kontaktu 

s dopravou, jeho vnější povrch musí být rovinný s tolerancí 1 % CO, nejvýše však 6 mm [3]. 

Větrací otvory 

Víka mohou být navrhována s, nebo bez větracích otvorů. Pro víka s větracími otvory musí 

nejmenší plocha otvoru odpovídat hodnotám uvedených v Tab. 2-4 a jejich rozměry odpovídat 

hodnotám uvedených v Tab. 2-5 [3]. 

Tab. 2-4 Nejmenší plochy otvorů [3] 

Světlý rozměr CO Nejmenší větrací plocha [cm2] 

≤ 600 mm 5 % plochy kruhu majícího průměr odpovídající světlému rozměru 

> 600 mm 140 

Tab. 2-5 Rozměry větracích otvorů [3] 

Třída 
Rozměry mezer [mm] Průměry otvorů 

[mm] Délka Šířka 

A 15 a B 125 ≤ 170 18 až 25 18 až 38 

C 250 až F 900 ≤ 170 18 až 32 30 až 38 

Víka s výplní 

Vyplnění se provádí nejčastěji materiálem, který se vyskytuje v okolí poklopu. Nejčastěji se 

plní vrstvou armovaného betonu, který zajistí potřebnou pevnost víka. Armovaný beton musí 

být alespoň třídy pevnosti v tlaku C 35/45, s výjimkou poklopů třídy A 15, kde je nejmenší 

požadovaná pevnostní třída betonu C 25/30 [5]. Pevnostní třídy betonu v tlaku popisuje norma 

ČSN EN 206-1, více o pevnostních třídách v příloze (Třídy pevnosti betonu v tlaku). Armovaný 

beton neboli železobeton je složen ze směsi betonu a ocelových tyčí, které tvoří tzv.: kari síť, 

ta je uložena ve směsi betonu pod tzv.: krycí vrstvou. Krycí vrstva chrání ocelové tyče před 

korozí a musí být velká minimálně 20 mm pro třídy B až F [13]. Pro třídu A 15 nebo pokud je 

použit lepší beton se krycí vrstva může zmenšit. Kari (armovací) síť vytvrzuje beton a zvyšuje 

tak jeho únosnost. Zbývající část víka se z pravidla vyplňuje stejným materiálem, který se 

nachází v okolí poklopu (zámková dlažba, trávník). 
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2.4.4 Zajištění víka v rámu 

Každé víko musí být řádně zajištěno ve svém rámu tak, aby se zamezilo s jeho manipulací. 

Správné zajištění víka v rámu poklopu se zkouší na tzv.: Bezpečnost dětí, ta požaduje opatření 

proti přemístění poklopu dětmi [3]. Zajištění se provádí pomocí větší hmotnosti víka, nebo 

pomocí zabezpečovacích mechanismů [3]. Zabezpečovací mechanismus musí být navržen tak, 

aby nešel otevřít pomocí snadno dostupných předmětů, které by mohly děti získat. Využívá se 

například petlice s visacím zámkem, zajištění západkami nebo pomocí jednoduchých 

konstrukčních úprav (Obr. 2-14). Zmíněné mechanismy se využívají pro pochozí poklopy, kde 

je možné zabezpečit víko z vrchu. Zabezpečovací mechanismy se mohou také skrýt do víka 

poklopu, aby nedocházelo k rezavění, zanesení či jiného poškození mechanismu. 

 

Obr. 2-14 Příklady zabezpečovacích mechanismů pro pochozí poklopy [15], [16] 

Pro pojezdové poklopy se využívá sofistikovanějších mechanismů, které nenarušují 

rovinnost horní plochy poklopu a jsou tedy vhodné pro použití v dopravních komunikacích. 

Zabezpečení zde probíhá pomocí speciálních zámků, které se instalují z vnitřní strany poklopu. 

Tyto zámky využívají speciálního klíče k jejich otevření. Otevření a zamčení zámku se provádí 

nasazením speciálního klíče na uzávěr, který zatlačíme dovnitř a pootočíme klíčem o 90°. 
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Obr. 2-15 Zabezpečovací mechanismus pro pojezdové poklopy [14], [17] 

2.4.5 Pákový mechanismus 

Poklopy ke svému otevírání nejčastěji využívají různých pákových mechanismů. K těmto 

mechanismům patří například plynové vzpěry, závěsy nebo externí přípravky na otevírání 

poklopu. Pákové mechanismy využívají síly na rameni a umožňují tak, s vynaložením menší 

síly zvednout těžší břemeno. 

Plynové vzpěry 

Plynové vzpěry jsou součástky fungující jako pružiny, proto se u nich můžeme setkat i s názvem 

plynové pružiny. Používají se jako pomocný prvek pro zvedání těžkých břemen. Usnadňují nám 

otevírání a zároveň utlumují zavírání krytu, kdy působí jako protisíla, aby se předešlo 

neřízenému padání krytu dolů [18]. Nejčastěji se s nimi můžeme setkat na pátých dveřích 

automobilů, krytech strojů nebo poklopů [18]. 
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Skládají se z ocelového válce (tenkostěnná tažená trubka) a pístnice (chromovaná nebo 

nitridovaná broušená tyč) [18]. Dříve se používaly chromované vzpěry, dnes už je drtivá většina 

plynových vzpěr nitridována, kvůli větší odolnosti proti korozi. Lze je od sebe snadno 

rozpoznat, chromované vzpěry jsou stříbrné a lesklé, zatímco nitridované jsou černé (Obr. 

2-16). Válec je naplněn inertním plynem (dusík) a určitým množstvím oleje, který zajišťuje 

mazání pístnice [19]. Pro správnou funkci se plynová vzpěra instaluje vždy válcem nahoru. 

Dojte tak ke stečení oleje na těsnění, které pak při pohybu promazává pístnici plynové vzpěry 

[18].  

 

Obr. 2-16 Ukázka plynových vzpěr [20], [21], 

Charakteristické rozměry plynové pružiny jsou znázorněny níže na Obr. 2-17. Příklad 

označení takové pružiny může vypadat následovně: Plynová vzpěra AL-KO, E = 568 mm, C 

=250 mm, 200 - 2 500 N, M 10 - M 10 [22]. Označením se rozumí (zleva), popis produktu, 

délka ve vysunutém stavu, zdvih, vysouvací síla, zakončení vzpěry.  

 

Obr. 2-17 Charakteristické rozměry pro plynovou pružinu [22] 

Vzpěry jsou zakončeny závity, na které jsou nasazeny koncovky. Druhy koncovek jsou 

zobrazeny na Obr. 2-18, koncovky slouží pro správné uchycení při instalaci plynové vzpěry. 

Při instalaci plynové vzpěry se doporučuje dodržet hodnotu minimálního zbývajícího zdvihu 

10 mm [23]. Tato mezera slouží pro odstranění možných chyb, vzniklých při montáži. 

Hodnotou zbývajícího zdvihu se rozumí vzdálenost vysunutí pístnice z pouzdra, při zavřené 

poloze poklopu. 
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Obr. 2-18 Příklady koncovek plynové vzpěry [18] 

Správná volba plynové vzpěry závisí na jejím použití. Při návrhu plynové vzpěry se 

vychází z rovnice momentové rovnováhy, z které se určí potřebná síla pro otevření víka. Na 

základě této síly se navrhne správná vzpěra. 

Rovnice momentové rovnováhy 

 ∑ 𝑀pant = 0: 𝑀víko − 𝑀vzpěra − 𝑀člověk = 0 (2.2) 

Mpant   Moment síly k pantu [N mm] 
Mvíko   Moment síly vyvolaný hmotností víka [N mm] 
Mvzpěra    Moment síly vyvolaný pružinou [N mm] 
Mčlověk   Moment síly vyvolaný člověkem, který víko otevírá [N mm] 

Momenty sil k pantu jsou vždy dány sílou, která působí na rameně ve vzdálenosti r od 

pantu (5.15). 

Moment síly 

 𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑟 (2.3) 

M   Moment síly [N mm] 
F   Síla [N] 
r   Vzdálenost působiště síly od pantu [mm] 

 V případě výpočtu momentu síly, který je způsoben plynovou vzpěrou je F nekonstantní 

a závisí na poloze pístnice uvnitř pístu (Obr. 2-19). 

Síla plynové vzpěry 

 𝐹vzpěry = −𝑘 ∙ 𝑥 (2.4) 

Fvzpěry   Síla plynové vzpěry [N] 
k   Tuhost pružiny [N mm-1] 
x   Vzdálenost změny pohybu pístnice uvnitř pístu [mm] 
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Tuhost pružiny z rovnice (5.15) je dána samotnou konstrukcí plynové vzpěry, která se 

liší výrobce od výrobce. V této konstantě jsou zahrnuty aspekty ovlivňující výslednou sílu 

plynové vzpěry, jako jsou rozměry pístu a pístnice, nebo použitá kapalina a plyn. Tuto 

konstantu je nutné si od výrobce opatřit. Někteří výrobci nabízí výpočet vzpěry na poptávku či 

online [24]. Stačí pouze zadat patřičné údaje o uchycení vzpěry s rozměry a hmotností víka. 

 

Obr. 2-19 Graf závislosti průběhu síly vzpěry na zdvihu [18] 

Závěsy 

Závěsy neboli panty, jsou mechanické zařízení, které umožňují rotační pohyb okolo osy pantu. 

Panty se skládají z více částí, existuje plno druhů pantů, které se od sebe liší způsobem 

uchycení. V některých případech se trn pantu zasunuje, v jiných je již napevno umístěn [25]. 

Poklopy se řeší různými druhy pantů (Obr. 2-20), záleží zde tedy na konstruktérovi, který typ 

pantu zvolí. Pro zvolení správného typu pantu, se musí zohlednit tato kritéria: 

▪ Únosnost – Trn pantu by měl být dostatečně velký, aby přenesl požadované zatížení, 

bereme zde v potaz i počet použitelných pantů, které pomůžou zatížení rozložit. 

▪ Funkčnost – Panty musí být nainstalovány tak, aby nedošlo k narušení funkčnosti 

poklopu (vnitřní strana, vnější strana, nerez...). 

Pro výpočet únosnosti pantů se vychází z rovnice (2.5), pomocí které dimenzujeme průměr 

trnu závěsu. 
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Pevnostní rovnice pro ohyb 

 𝜎O =
𝑀O

𝑊O
≤ 𝜎DOV (2.5) 

σO    Napětí v ohybu [MPa] 
σDOV  Dovolené napětí v ohybu [MPa] 
MO   Ohybový moment [N mm] 
WO  Průřezový modul v ohybu [mm3] 

Výsledný průměr trnu závěsu se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo a následně se 

zkontroluje na střih a otlačení. 

Kontrola na střih 

 𝜏s =
𝐹

𝑆
≤ 𝜏Ds (2.6) 

τs     Napětí ve střihu [MPa] 
τDs    Dovolené napětí ve střihu [MPa] 
F    Zatěžující síla [N] 
S    Plocha namáhaného průřezu [mm2] 

Kontrola na otlačení 

 𝑝 =
𝐹

𝑆p
≤ 𝑝DOV (2.7) 

p   Tlak ve stykových plochách [MPa] 
pDOV   Dovolená hodnota tlaku ve stykových plochách [MPa] 
F   Zatěžující síla [N] 
Sp    Průmět stykové plochy do roviny kolmé ke směru působení zatěžující síly [mm2] 

Pokud by jedna z výše uvedených kontrol nevyšla, trn závěsu se musí znovu dimenzovat 

a znovu zkontrolovat na střih a otlačení. 

 

Obr. 2-20 Ukázka řešení pantů pro poklopy [4], [7], [8], [11] 
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2.4.6 Pojezdový mechanismus 

Těžké poklopy mohou využívat pojezdového mechanismu po kolejnici. Tento mechanismus 

využívá principu valení, pro které je známo že má menší třecí odpor než smykové tření. Valení 

kola po kolejnici je tedy vhodnějším způsobem pro přesun těžkých břemen. 

Kola se žlábkem 

Kola jsou mechanické součástky, které nám slouží pro převedení rotačního pohybu na posuvný. 

Pojezdová kola se mohou použít na kolejnici nebo na vodící lištu. Pojezdová kola musí být 

správně zvolena, aby vyhovovala svému použití. Při výběru koleček se musí zohlednit zatížení, 

konstrukce a počet kol která toto zatížení budou přenášet. 

 Profilovaná kola se žlábkem jsou určena pro vodící lišty, po kterých se budou kola 

odvalovat. Profil kola je určen vodící lištou, kolo musí mít vždy negativní rozměr lišty, aby se 

pro danou lištu dal použít. 

 

Obr. 2-21 Typy profilovaných pojezdových koleček pro kolejnice [26] 

Kolejnice a vodící lišty 

Jsou strojní součásti určené pro správné vedení kol, pokud se nejedná o železniční kolejnice, 

setkáme se spíše s názvem vodící lišty. Vedení kol po liště je velmi výhodné, protože je zde 

nízká hodnota valivého odporu, který zajišťuje jednoduchý chod [27]. Vodící lišty se vyrábí 

s různými profily. Profil lišty záleží na výběru pojezdových kol. Lišty se mohou buď 

přišroubovat nebo zabetonovat. Pokud jsou vodící lišty určené k zabetonování jsou zpravidla 

vyššího charakteru.  
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Obr. 2-22 Vodící lišty určené k sešroubování [26] 

  

Obr. 2-23 Ukázka použití pojezdového kola na kolejnici [26] 

2.4.7 Těsnění 

Je strojní součást, která zabraňuje průniku kapalin nebo plynů mezerami mezi dvěma díly [28]. 

Těsnění se obvykle vyrábí z deformovatelných materiálů, aby při instalaci došlo k dokonalému 

vyplnění mezery. Těsnění se vyrábí z nejrůznějších druhů materiálů. Výběr správného 

materiálu nám zajistí bezpečný a plynulý provoz zařízení. Příklady některých materiálů jsou: 

Silikon, PTFE, korek, technická pryž nebo také třeba ocel, měď nebo olovo [28]. Při výběru 

těsnění se můžeme setkat s pojmy jako jsou: O-kroužky, ucpávky, gufera, těsnící desky a pásky, 

labyrintové těsnění atd. Pro utěsnění kulatých poklopů se používají O-kroužky, při pravoúhlých 

poklopech se častěji setkáme s těsnícími deskami a pásky.  

Výrobce, standardně nabízí zakázkovou výrobu, pro zhotovení tvarově náročnějšího či 

nestandardního tvaru. Rozměry těsnění se liší od jejich druhu, pro těsnící desky to bývá do šířky 

1 500 mm [29]. Zakázková výroba se provádí: výsekem (hydraulické lisy), vyřezáváním na 

CNC plotrech (režim „nekonečného pruhu“) nebo vodním paprskem (plasty a pryže větší 

tloušťky) [29]. 
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Obr. 2-24 Příklady použití těsnění na poklopech [11] 

2.5 Výplň víka 

Zadláždění 

Dlažby se pokládají do maltového, betonového či štěrkového lože, mohou se také položit na 

lepící tmel nebo dilatační terče, které umožňují vyrovnání případných nerovností [30]. Nejlehčí 

a také nejlevnější pokládkou je položit dlažbu do štěrkového lože (Obr. 2-25), které je vhodné 

použít v exteriérech na terasy chodníky či jiné pochozí plochy [30]. Pokládací vrstvy jsou 

omezeny hloubkou víka, které je hluboké 4,6 cm. Do tohoto prostoru se musí položit nosná a 

kladecí vrstva pro správné zadláždění. Nosnou vrstvu tvoří ocelové dno víka s kari sítí, která 

víko zpevňuje. Víko se vyplní štěrkem, vrstvou alespoň 2 cm. Na tuto vrstvu bude položena 

dlažba. Obvyklá tloušťka venkovní dlažby bývá kolem 2 až 8 cm. Zvolila by se terasová dlažba 

Flairstone gallery s tloušťkou 2 cm [31]. Tato dlažba je tvořena z jemné kameniny a díky svým 

vlastnostem je vhodná pro venkovní použití. Disponuje totiž hrubějším povrchem, který brání 

proti uklouznutí, je odolná vůči posypovým solím a je tvořena z mrazuvzdorného materiálu. 

Tab. 2-6 Charakteristiky pokládky [32] 

Materiál Hustota [Kg m-3] Vrstva [cm] 

Štěrk 2 000 2,6 

Kamenina 2 300 2 
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Obr. 2-25 Pokládání dlažby na štěrkové lože [30] 

 Zatravnění 

Poklop se může také zatravnit vyplněním víka zeminou. Hloubka víka by měla být dostatečná 

pro správné zakořenění trávy. 

Tab. 2-7 Charakteristiky zatravnění [33] 

Materiál Hustota [Kg m-3] Vrstva [cm] 

Zemina 2 000 4,6 

Z tabulek Tab. 2-6 a Tab. 2-7 je vidět, že vyplnění víka zeminou bude vhodnější, protože víko 

bude lehčí. Nebudou na něj tedy kladeny větší požadavky z hlediska použití silnějších vzpěr či 

větší tloušťky plechu nebo průměru kari sítě. 

2.6 Instalace 

Před samotnou instalací poklopu, by se měla zkontrolovat komora na niž má být poklop 

instalován. Komora by měla být v dobrém technickém stavu a měla by být schopna odolat 

zatížení dopravy nebo chodců, kteří zatěžují poklop, a tedy i samotnou komoru. Správná 

instalace poklopu dokáže zlepšit jeho životnost. Správná instalace by se měla striktně dodržovat 

především při instalaci poklopů na silničních komunikacích, kde by špatná instalace mohla 

ohrozit účastníky provozu. 

  

Obr. 2-26 Poklop určený k zabetonování s kotevními úchyty [8] 
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Pro ukotvení rámu na správném místě můžeme využít kotvících šroubů hmoždinkami, 

nebo rám nechat zabetonovat. Pro zabetonování rámu se využívá kotevních úchytů (Obr. 2-27), 

které přispívají k lepší stabilitě poklopu. Poklopy se instalují vždy v uzamčeném stavu, aby 

nedošlo k deformaci rámu. Po dokončení instalace poklopu a před jeho začleněním do provozu, 

se musí zkontrolovat správné vytvrzení podkladových materiálů. Dále se zkontroluje, zda při 

instalaci nedošlo k narušení funkčnosti poklopu. Podrobnější informace o instalaci poklopu 

naleznete v podkladech. 

 

Obr. 2-27 Způsoby uložení poklopů [8] 

2.7 Zkoušky 

Každý poklop i rám podléhá určitým zkouškám, které musí splnit, aby mohl být nasazen do 

provozu. Tyto zkoušky jsou podrobně uvedeny v normě ČSN EN 124-1. Poklopy se zkouší 

zkompletované a v jejich předpokládané poloze za provozu. Zkoušené části musí být nové a 

náhodně vybrány, také nesmí být předtím použity pro jiné zatěžovací zkoušky, pokud není jinak 

uvedeno [3]. Na konci procesu zkoušení, musí u výrobku dojít k vizuální kontrole. Poklop i 

rám nesmí mít viditelné vady, které by způsobily jejich nesprávný provoz. 
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Tab. 2-8 Rozměry zkušebních těles [3] 

Světlý rozměr Tvar poklopu Rozměry zkušebních těles 

300 < CO ≤ 1 000 

 

 

200 ≤ CO ≤ 300 

 

 

200 ≤ CO ≤ 300 

 

 

CO < 200 

 

 

CO < 200 

 

 

2.7.1 Trvalé přetvoření 

Zkouškou trvalého přetvoření se sleduje, o kolik se poklop může maximálně prohnout. 

Zkoušená zařízení musí být nová, náhodně vybraná a nesmí být podrobena jakékoliv jiné 

zátěžové zkoušce. Zkouška probíhá na zkušebním hydraulickém lisu, který musí být schopný 

působit zatížení nejméně o 25 % větší, než je zkušební zatížení [3]. 
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Obr. 2-29 Ukázka měření zkoušky trvalého přetvoření [3] 

Zkušební zatížení pro přetvoření Fp 

FT    Zkušební zatížení pro únosnost [N] 
Fp    Zkušební zatížení pro přetvoření [N] 

Zkušební zatížení FP popsané v rovnici (2.8), musí být rovnoměrně rozloženo po celé 

ploše zkušebního tělesa. Měření se provádí na vnější straně poklopu a v jeho geometrickém 

středě, jak je ukázáno na Obr. 2-30. Postup zkoušky je následující, před prvním zatížením se 

musí změřit počáteční poloha víka v jeho geometrickém středu. Dále zkušební těleso 

zatěžujeme silou (1 kN s-1 až 5 kN s-1), která roste v čase, až do chvíle, kdy dosáhne zkušebního 

zatížení FP [3]. Poté je zatížení uvolněno. Tento postup se opakuje pětkrát, následně se provede 

koncové měření v geometrickém středu poklopu. Rozdíl naměřených hodnot nesmí překročit 

hodnoty uvedené v Tab. 2-9. Pro poklopy vyrobené z betonu platí, že se v betonu nesmí 

vyskytovat trhliny širší než 0,2 mm [3]. 

 

Obr. 2-30 Ukázka určení geometrického středu vík různých tvarů [3] 

 𝐹P =
2

3
∙ 𝐹T (2.8) 
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Tab. 2-9 Přípustné trvalé přetvoření [3] 

Třída Přípustné trvalé přetvoření [mm] 

A 15 a B 125 
𝐶𝑂

100

𝑎

 

C 250 až F 900 

 

𝐶𝑂

300

𝑏

 

 
- zajištění víka uvnitř rámu pomoci 
zabezpečovacího zařízení 

 

𝐶𝑂

500

𝑐

 

 
  
-zajištění víka uvnitř rámu hmotností 

a CO/50 pro CO < 450 mm s maximální hodnotou 6,5 mm. 
b 1,0 mm max. jestliže CO < 300 mm. 
c 1,0 mm max. jestliže CO < 500 mm. 

2.7.2 Únosnost 

Zkouška únosnosti se musí provést na stejném zkušebním vzorku a bezprostředně po provedení 

zkoušky trvalého přetvoření. Pomocí této zkoušky jsou poklopy rozřazeny do příslušných 

zátěžových tříd. Zkouška probíhá na stejném zkušebním zařízení jako při zkoušce trvalého 

přetvoření. Průběh působení zkušebního zatížení je stejný, ale probíhá až do doby, než dosáhne 

zkušební síly FT. Tato síla je dále vyvíjena na zkušební těleso po dobu 30 s [3]. Zkušební 

zatížení FT se určí podle světlého rozměru poklopu (CO). Pokud je CO ≥ 250 mm, je zkušební 

zatížení FT vzato podle Tab. 2-10. V případě CO < 250 mm, je zkušební zatížení FT dáno 

hodnotou v tabulce násobenou pomocí vztahu: FT  CO/250 ≥ 0,6 [3]. Víka a rámy se v průběhu 

zkoušky vizuálně kontrolují a nesmí vykazovat praskliny nebo necelistvost. Pro armovaný 

beton platí, že se v betonu nesmí vyskytovat praskliny širší než 0,2 mm [3]. 

Tab. 2-10 Zkušební zatížení [3] 

Třída A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900 

FT v kN 15 125 250 400 600 900 

2.7.3 Odolnost povrchu proti skluzu 

Každý poklop musí být dostatečně odolný proti skluzu, aby se předešlo uklouznutí na jeho 

povrchu. Tato odolnost bývá zajištěna reliéfním dezénem nebo drsným povrchem se vzorkem, 

který umožňuje volný odtok vody do okolního prostředí. Reliéfní dezén musí být rovnoměrně 

rozložen na horním povrchu plochy a jeho celková plocha An, která se stanoví podle Obr. 2-31, 

musí být v rozmezí 10 až 70 % celkové horní plochy AT2 [3]. Reliéfní dezén také musí mít pro 

zátěžové třídy A až C výšku h1 mezi 2-6 mm, pro ostatní třídy je to 3-8 mm [3]. Do plochy 

reliéfního dezénu se také počítají i části loga, které vystupují nad plochu poklopu a umožňují 

volný odtok vody. 
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Pro betonové poklopy platí, že jejich horní povrch nesmí být leštěný ani hlazený. Pokud 

ale betonová směs obsahuje vápencové agregáty, mohou být požadována další nezbytná 

opatření k zabránění skluzu na jeho povrchu. Tato odolnost je požadována i u rámu poklopu, 

pokud pro něj platí že má větší viditelnou horizontální šířku než 40 mm [3]. 

 

Obr. 2-31 Příklad stanovení reliéfního dezénu [3] 

Pokud poklop nesplňuje tyto požadavky musí se provést zkouška pro stanovení hodnoty 

odolnosti proti skluzu (USRV), tato hodnota musí být nejméně 35 [3]. Měření USRV se provádí 

pomocí normalizovaného kyvadlového zařízení s třecí patkou z normalizované pryže upevněné 

na konci kyvadla. Zkouška se musí provést na třech místech uvedených na Obr. 2-32. Dvě místa 

jsou rovnoběžné s hlavními osami víka a poslední místo je pod úhlem 45° k těmto osám. Průběh 

zkoušky je následující, normalizované kyvadlové zařízení se umístí na zkoušené místo. Rameno 

kyvadla se nastaví do horizontální polohy a do určité výšky tak, aby při pohybu třecí patky 

podél vzorku byl pryžový povrch po celé šířce patky ve styku s povrchem vzorku po stanovenou 

délku skluzu 126 mm [3]. Vrchní povrch vzorku i pryžový povrch třecí patky se musí zvlhčit 

dostatečným množstvím vody, a to vždy bezprostředně před každým kyvem kyvadla, přitom 

musíme dbát na to, abychom třecí patku nevychýlili z nastavené polohy. Kyvadlo se nyní uvolní 

z horizontální polohy a při zpětném pohybu se zachytí. Spolu s kyvadlem se pohybuje i ručička, 

která se zastaví v nejvyšším bodě, kterého kyvadlo dosáhlo. Pomocí ručičky se na kalibrované 

stupnici zjišťuje třecí síla pomocí ztráty kinetické energie. Princip je tedy podobný jako u 

destruktivní zkoušky rázem za pomocí Charpyho kladiva. Polohu ručičky zapíšeme a tento 

postup dále pětkrát zopakujeme na každém ze tří měřících míst (Obr. 2-32). Pro každé toto 

místo se musí stanovit aritmetický průměr posledních třech výsledků měření. Tímto se stanoví 

hodnota USRV pro jednotlivá zkoušená místa. Celková hodnota USRV je pak dána 

aritmetickým průměrem dvou nejnižších hodnot z výsledků USRV jednotlivých míst. 
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Obr. 2-32 Zobrazení zkoušených míst [3] 

2.7.4 Náklon 

Zkoušku náklonu musí projít všechny poklopy zátěžové třídy D-F. Zkouškou se sleduje stabilita 

a kompatibilita víka v rámu poklopu. Zkouška probíhá následovně, na okraje víka a rámu se 

položí zkušební těleso podle Tab. 2-8 tak, že jeho osa se bude nacházet v mezeře mezi víkem a 

rámem. Postupně se na zkušební těleso začne vyvíjet zkušební zatížení FK od 0 až 50 kN 

rostoucí rychlostí 1 až 5 kN s-1 [3]. Výsledkem tohoto zatížení je náklon víka poklopu, který 

zvýší rozdíl mezi horní plochou rámu a víka. Celý zkušební postup je zakreslen na Obr. 2-33. 

 

Obr. 2-33 Ukázka měření výšky náklonu [3] 
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Tab. 2-11 Ukázka aplikace zkušebního zatížení pro odlišné návrhy poklopů [3] 

Návrh Působení zkušebního zatížení 
Kruhové víko Na čtyřech místech rovnoběžně rozdělených podle obvodu. 

 
Víko se závěsem Na čtyřech místech rovnoběžně rozdělených podle obvodu, jako jedno místo 

zatížení musí být použito místo bezprostředně související se závěsem. 

 
Víko se 
zabezpečovacím 
zařízením 

Na čtyřech místech rovnoběžně rozdělených podle obvodu, jako jedno místo 
zatížení musí být použito místo bezprostředně související s jedním zabezpečovacím 
zařízením. 

 
Pravoúhlé víko (víka) 

 
Trojúhelníkové víko 
(víka) 

 
Víko s nesouvisející 
hloubkou uložení 

Jestliže se hloubka uložení mění při návrhu víka/mříže, musí se zkušební zatížení 
aplikovat na každé maximální hloubce uložení stejně tak jako na každé minimální 
hloubce uložení.  

2.7.5 Zabezpečení víka v rámu 

Cílem zkoušky je zhodnotit zabezpečení víka v rámu poklopu. Tato zkouška se provádí ihned 

po zkoušce náklonu [3]. Na víko se působí vyjímací silou FV a měří se jeho vertikální posunutí 

uvnitř rámu. Vyjímací síla FV musí působit ve svislém směru pomocí lana, které je upevněno 

v geometrickém středu víka viz Obr. 2-34.  
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Obr. 2-34 Příklady stanovení geometrického středu vík [3] 

Lano se zde upevní pomocí vhodného zařízení tak, aby vzdálenost mezi horním 

povrchem víka a lana byla alespoň 100 mm [3]. Maximální vertikální sílu lze stanovit podle 

vztahu (2.9). Světlá plocha CA je zde použita místo světlého rozměru CO, určení CA můžeme 

vidět na Obr. 2-35. Pro poklopy s dělenými víky platí, že maximální vertikální síla se musí 

aplikovat na každé jednotlivé víko. Světlá plocha pro výpočet této síly se určí pro každé víko 

samostatně. 

Maximální vertikální síla Fv 

 𝐹V = 𝐶𝐴 ∗ 0,4 ∗ 10−2 (2.9) 

FV    Maximální vertikální vyjímací síla [N] 
CA   Světlá plocha [mm2] 

 

Obr. 2-35 Příklady stanovení světlých ploch [3] 
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Při zkoušení nesmí zdvižení h překročit 50 % hloubky zapuštění víka v rámu (A) a 

zároveň nesmí být větší než 25 mm [3]. Vertikální síla působící na víko se postupně zvětšuje, 

až do chvíle, kdy buď víko dosáhne maximálního zdvihu h, nebo se dosáhne maximální 

vertikální síly FV. Jakmile je této podmínky dosaženo, vertikální síla FV se zaznamená. Zkouška 

se provádí třikrát po sobě a pouze nejmenší vyjímací síla a s ní související zdvih h je zvolen za 

vyjímací sílu FV. Velikost této síly měříme pomocí kalibrovaného dynamometru schopným 

měřit sílu nejméně o 25 % větší, než je maximální síla potřebná k vyjmutí. Průběh zkoušky 

můžeme vidět na Obr. 2-36 [3]. 

 

Obr. 2-36 Ukázka zkoušky vyjímací vertikální síly [3] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Správný návrh funkčního otevírání poklopu se odvíjí od požadavku na aplikaci poklopu. Okolní 

prostředí a možné způsobené zatížení při provozu mají významný vliv na volbu materiálu. Daný 

materiál musí být dostatečně pevný, aby vydržel možné zatížení v provozu. Také musí být 

dostatečně odolný vůči prostředí ve kterém se poklop bude nacházet. Tvar poklopu je do jisté 

míry dán požadavkem na jeho použití. Poklopy, které se budou používat na silničních 

komunikacích budou mít určitě jiný tvar než poklopy, které jsou používány například ke vstupu 

do revizních šachet bazénu. Pro poklopy na silničních komunikacích budou kladeny vyšší 

požadavky na pevnost materiálu, tlumící vlastnosti poklopu, těsnost, odolnost vůči okolnímu 

prostředí a na jeho bezpečnost. Poklopy se podle použití liší i ve velikostech, hmotnosti, 

způsobu zabezpečení víka v rámu a ve způsobu řešení otevírání víka. 

Na základě zadání a z rešerše vyplívá, že nejvhodnějším kandidátem bude poklop 

tvořený z oceli, plastu nebo kompozitu. Jedná se totiž o pochozí poklop, který se bude nacházet 

ve venkovním prostředí. Nebudou tedy na něj kladeny velké požadavky z hlediska únosnosti, 

protože spadá do skupiny, které nejsou určeny pro vyšší zátěžové třídy, než je B 125. 

Nejlevnějším materiálem se nabízí plast nebo kompozit. Pokud by se požadovala od 

poklopu vyšší pevnost, zvolil by se kompozitní materiál. Ten je sice dražší, ale má větší pevnost 

v tlaku než plast, díky jeho kombinaci různých materiálů. Oba materiály jsou odolné vůči korozi 

a jsou vhodné pro styk s vodou či jinými minerálními látkami, protože je nekontaminují. Určitě 

by se tedy tyto materiály hodily pro použití na zahradě, která se musí zavlažovat. Z důvodu 

nestandardních rozměrů poklopu a s ním spojené zakázkové výroby, by se v případě plastových 

či kompozitních materiálů výroba velmi prodražila. Poklopy z těchto materiálů se totiž lisují na 

hydraulických lisech do lisovací formy, která by se musela na zakázku vyrobit nová. Problém 

by zde mohl také nastat v pracovním prostoru hydraulického lisu do kterého by se nemusela 

forma vlézt. 
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Pro zakázkovou výrobu se tedy využívá ocelových plechů, díky jejich snadné 

modifikaci rozměrů, která plyne z technologie výroby. Ocelové plechy jsou buď lisovány a 

vystřihovány do požadovaného tvaru, nebo ohýbány a svařeny. Pro tyto technologické postupy 

výroby poklopu z plechu je druhá varianta určitě levnější, protože nepotřebuje žádnou lisovací 

formu. Plech tedy musí být zvolen z vhodné oceli, která bude dobře svařitelná a odolná proti 

vlivům okolního prostředí. Takovým materiálem je například nerezová ocel, která je dobře 

svařitelná a odolná vůči korozi. Nerezový materiál je ale skoro 3krát dražší než obyčejná 

konstrukční ocel. Pokud tedy chceme nejlevnější variantu musí se zvolit plechy z konstrukční 

oceli, které budou pozinkovány, aby zabránily vzniku korozi. Pozinkování plechu probíhá buď 

žárově nebo galvanicky. Pro poklop, který se bude nacházet v externím prostředí je lepší 

variantou nechat materiál žárově zinkovat. Při žárovém zinkování vznikne větší vrstva zinku 

na povrchu, která lépe chrání součást před okolním prostředí než za použití galvanického 

způsobu. 

Navrhovaný poklop pro externí použití se bude muset řádně utěsnit, aby za deště 

nedocházelo k zaplavení revizní šachty. Využívá se těsnících prvků nebo konstrukčních řešení, 

které tento problém vyřeší. Nesmí se také zapomenou i na samovolnou kondenzaci vody a 

poklop správně odvětrávat. K tomu můžeme využít poklopy s ventilační hlavicí (komínkem), 

nebo zavedením ventilačního systému v šachtě. 

Jak už bylo zmíněno jedná o poklop nestandardních rozměrů, který je určen k zadláždění 

nebo zatravnění. Víko se tedy bude plnit okolním materiálem, který zvýší jeho hmotnost. 

S těžkými víky se hůře manipuluje a jsou dražší, protože je zde použito většího množství 

materiálu a také silnějších vzpěr, které musí dostatečně snížit otevírací sílu, aby se poklop dal 

otevřít jednou osobou. Proto je zapotřebí víko poklopu navrhnout co nejlehčí, ale přitom aby 

vyhovovalo požadavku na maximální průhyb. Deformace víka je nežádoucí, může totiž 

způsobit havárii vozidel či zranění osob. Víko se tedy bude muset optimalizovat z hlediska 

svého průhybu, hmotnosti a ceny. Ke snížení hmotnosti víka se využívá změny materiálů nebo 

rozměrů víka. Rozměry víka se mění například rozdělením víka na více částí, které sníží dílčí 

hmotnost víka. Těžké víko musí být vyrobeno ideálně z takových materiálů, které by mohly 

víko odlehčit, ale zároveň musí disponovat dostatečnou pevností. Optimalizace víka proběhne 

pomocí deformačně napěťové analýzy v programu ANSYS. Po optimalizaci víka se pro jeho 

rozměry a hmotnost navrhne správný mechanismus, který usnadní jeho otevírání. Mechanismy, 

které se využívají k usnadnění otevírání můžou být externí nebo interní zařízení. Externí 

zařízení se využívá tam, kde je zapotřebí spravovat více poklopů. Ušetří se tak peníze, které by 

jinak byly zapotřebí na instalaci interního zařízení pro každý poklop. Při kusové výrobě se tedy 

využije interního zařízení. Obě tyto zařízení využívají mechanismu páky, který usnadňuje 

otevírání těžkých poklopů. Jako interní zařízení pro otevírání těžkých poklopů se nejčastěji 

využívá plynových vzpěr, které slouží jako pomocný prvek při zvedání víka.  
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3.2 Cíl práce 

Cílem této práce je navrhnout poklop s atypickými rozměry (1,5x1,5 m) a jeho otevírací 

mechanismus. Poklop je určen na zahradu k zadláždění nebo zatravnění, bude se tedy muset 

vyřešit i jeho správné utěsnění, popřípadě odvod vody. Jelikož se víko poklopu bude plnit 

okolním materiálem, bude mít velkou hmotnost. Tuto hmotnost musí víko přenést spolu se 

zatížením, které odpovídá 150 kg a to tak, aby došlo k maximálnímu průhybu 3 mm. Těžká 

víka musí být opatřena silnějšími vzpěry, které ovšem stojí více peněz. Také je u nich použito 

většího množství materiálu, který také bude stát více peněz. Návrh poklopu a jeho otevírání má 

být co nejjednodušší, levné, ale zároveň aby byl poklop dostatečně pevný a zajišťoval potřebnou 

bezpečnost. Víko se tedy bude muset optimalizovat z hlediska svého průhybu, hmotnosti a 

ceny. 

Těžké víko se musí před každým vstupem otevřít, proto bude navržen jeho otevírací 

mechanismus tak, aby bylo zajištěno jeho otevření při vynaložení síly maximálně 100 N (10 

kg) a mohla jej tedy otevřít jedna osoba. V kapitole koncepčních řešení jsou navrhnuty různé 

varianty řešení, z nichž se vybere ta nejvhodnější k finální realizaci. Vybraná varianta se 

rozpracuje do detailu a provedou se na ní pevnostní výpočty a analýzy tak, aby se potvrdila 

správnost a funkčnost vybrané varianty. Dále se pro tuto variantu vyčíslí pořizovací cena. 
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4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 

Na základě zjištěných informací z rešeršní části práce, byla navržena koncepční řešení, která 

budou splňovat zadané požadavky. Zadaný poklop je atypických rozměrů (1,5x1,5 m) určený 

k zadláždění či zatravnění. Víko takového poklopu bude zajisté těžké a bude se tedy muset 

navrhnout otevírací mechanismus tak, aby se zajistila možnost otevření těžkého víka jednou 

osobou. Na základě průzkumu současného trhu bylo zjištěno že trendem doby je snaha zajistit 

co nejlepší manipulaci s poklopem. Toho je dosaženo snížením hmotnosti víka, na kterou má 

vliv volba správného materiálu, nebo rozdělením víka na více částí. Těžké poklopy, které 

chceme otevírat pomocí interního zařízení se nejčastěji řeší instalací plynových vzpěr. Ty se 

využívají jako pomocný prvek pro zvedání těžkých břemen (2.4). 

4.1 Varianta 1 – Plynová vzpěra (nedělené víko) 

Tato varianta využívá plynových vzpěr jakožto otevíracího mechanismu. Řešení pomocí 

plynových vzpěr je komerčně využívané a dostupné. Mechanismus funguje na principu páky a 

plunžru, kdy nám plynová vzpěra pomáhá při otevírání víka. 

 

Obr. 4-1 Varianta poklopu s neděleným víkem a plynovými vzpěrami 
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Plynové vzpěry se využívají jako pomocný prvek při zvedání těžkých břemen. Je zde 

využito principu stlačení plynu v uzavřeném válci, které způsobí nárust tlaku uvnitř válce. 

Tento tlak zpětně vyvolává sílu, která nám pomáhá při zvedání a utlumuje při zavírání poklopu. 

Plynové vzpěry spojují víko s rámem poklopu pomocí tzv.: koncovek (Obr. 4-3). Na 

následujícím obrázku jsou vidět dvě různé polohy víka poklopu. Poloha (1) znázorňuje poklop 

v uzavřeném stavu. Poloha (2) je použita pro poklop, který je v pootevřeném stavu. 

 

Obr. 4-2 Schéma otevírání víka poklopu v řezu, (1) zavřený a (2) pootevřený stav  

Víko je zde konstruováno jako nedělené a určené k vyplnění okolním materiálem. 

Rozměry víka jsou nestandardní, bude se tedy vyrábět na zakázku. Víko je vyrobeno 

z nerezového plechu a je připevněno k rámu pomocí závěsů a plynových vzpěr. Plynové vzpěry 

zde slouží jako otevírací mechanismus. Víko lze otevřít do úhlu 100°, zamezí se tak nechtěnému 

uzavření víka. Přepadení víka na druhou stranu je zase omezeno plynovými vzpěry. 

  

Obr. 4-3 Schéma poklopu v plně otevřeném stavu 
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 Závěsy jsou vyrobené z nerezové oceli, aby zvládly odolávat vnějším vlivům a 

nepodlehly korozi. Závěsy musí být navrhnuty tak, aby dokázaly přenést zatížení víka. Na 

dosedací ploše rámu s víkem se nachází těsnění, které brání v prostupu vody (Obr. 4-4). Těsnění 

je vyrobeno z pryže EPDM, která odolává povětrnostním vlivům, UV záření a teplotám. 

 

Obr. 4-4 Schéma uložení závěsů v řezu poklopem, (1) otevřený a (2) uzavřený stav 

Výhody 

Tato varianta je jednoduchá na výrobu a montáž. Rám i víko jsou svařované konstrukce, které 

disponují otevíracím mechanismem. Otevírací mechanismus je snadný na údržbu a zaručuje 

tichý chod. Poklop je opatřen těsněním. Rám poklopu je úzký a málo viditelný, nenarušuje tak 

okolí. 

Nevýhody 

Víko se bude vyrábět na zakázku kvůli jeho nestandardnímu rozměru. Velký rozměr víka 

způsobí větší hmotnost a nutnost použití silnějších vzpěr a pantů, které přenáší zatížení víka. 

Způsob otevírání poklopu není příliš vhodný, kvůli nutnosti zvednutí víka do velké výšky. 

Panty jsou zde z vnější strany, narušují tak okolí. 
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4.2 Varianta 2 – Kolejnice 

Varianta otevíracího mechanismu pomocí kolejnice není komerčně dostupná. Žádný 

z dostupných prodejců tuto variantu nenabízí. Jde o jednoduchý princip otevíracího 

mechanismu, který umožní přístup do šachty odsunutím víka poklopu do strany. Řeší tedy 

nevýhodu předchozí varianty, kde se musel poklop zvedat do velké výšky. 

 

Obr. 4-5 Varianta poklopu s kolejnicí 

K odsunutí víka je využito valení, které jak je známo má malý třecí odpor. Malý třecí 

odpor nám umožňuje použití malých ovládacích sil při manipulaci s víkem. Největší problém 

s manipulací nastává, když je víko poklopu v klidu. Jak je známo, těleso se z klidu do pohybu 

uvádí hůře. Vzniká zde totiž větší součinitel tření (statický), je tedy nutné použít větší ovládací 

sílu pro překonání statické odporové síly. Po překonání tohoto odporu se těleso začne 

pohybovat. Manipulace s ním se stane lehčí, protože se změní součinitel tření (dynamický), 

který je o cca 20 % nižší, než statický [34]. Tento poznatek využijeme při návrhu kolejnice. 

 

Obr. 4-6 Graf znázorňující odpor proti pohybu [34] 
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Kolejnice musí být navrhnuta tak, aby bylo umožněno snadné posunutí víka poklopu. 

Pro výpočet úhlu sklonu vodící lišty bylo uvažováno maximální vynaložení síly 100 N, které 

odpovídá 10 kg. Pro správnou funkčnost poklopu musí být víko dostatečně vyzvednuto nad 

hladinu povrchu země tak, aby se dalo odsunout a nezadrhávalo se. Zvednutí víka do určité 

výšky je zajištěno změnou hladiny výšky vodící lišty. Víko ve své nejvyšší poloze je odsazeno 

20 mm od povrchu země. Tyto změny v hladině však ztěžují manipulaci s víkem, kdy musíme 

víko tlačit do kopce. Bylo by nevhodné začít poklop tlačit do kopce hned z klidové pozice, kdy 

nastává nejvyšší součinitel tření. Proto je mezi začátkem stoupání a klidovou pozicí rovnoběžná 

dráha, která slouží pro snížení třecího součinitele (Obr. 4-7). 

 

Obr. 4-7 Schéma otevírání víka poklopu v řezu, (1) zavřený a (2) pootevřený stav  

Aby bylo možné víko vysouvat musí se víko odsadit od rámu poklopu (Obr. 4-8). Do 

takto vzniklé mezery se nám ale snadno dostanou nečistoty nebo voda. To by mohlo vést 

k vytopení šachty, proto musíme konstrukci poklopu náležitě upravit. Využijeme naklonění 

dosedací plochy rámu poklopu, kdy část rámu poklopu je nakloněna o určitý úhel, tak aby voda 

stékala do odtokových kanálků (Obr. 4-9). 
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Obr. 4-8 Detail na mezeru mezi víkem a rámem poklopu 

 

Obr. 4-9 Detail na konstrukci odtoku 

Výhody 

Rám i víko poklopu je svařovaná konstrukce, kterou jsme si schopni doma vyrobit. Otevírací 

mechanismus pomocí valení zajišťuje snadný a tichý chod. Použití pojezdového mechanismu, 

složeného z vodících lišt a kol je výrazně levnější než použití plynových vzpěr. Víko nemusíme 

zvedat do výšky. 

Nevýhody 

Tato varianta je složitá, kvůli většímu počtu dílů a nutnosti správné montáže. Viditelný rám, 

který zasahuje velkou částí mimo víko poklopu ve směru kolejnic narušuje okolí. Vzniká zde 

mezera mezi víkem a rámem poklopu, do které zatéká voda. Tuto vodu musíme odvádět pomocí 

odtokového kanálku. Musí se zajistit poloha při otevření víka tak, aby se omylem nezavřelo. 

Toto řešení není na současném trhu nabízené. 
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4.3 Varianta 3 – Plynová vzpěra (dělené víko) 

U poslední varianty je víko řešeno jako dělené a je rozděleno na dva obdélníky. Každé víko je 

opatřeno dvěmi plynovými vzpěry, které slouží jako otevírací mechanismus. 

 

Obr. 4-10 Varianta s plynovými vzpěrami a děleným víkem 

Pomocí rozdělení víka na více částí se sníží dílčí hmotnost víka a s ním spojená otevírací 

síla. Rozdělení víka pomocí obdélníků je vhodnější než pomocí trojúhelníků. Při rozdělení na 

obdélníky je rameno těžiště víka blíže k pantům, vyvolává tedy menší moment síly (Obr. 4-11). 

Z toho vyplívá že budou stačit slabší vzpěry, které stojí méně peněz. Vzpěry sice budou stačit 

slabší, ale zase jich je potřeba na každé víko dvakrát více, tedy cenově budou dražší. 
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Obr. 4-11 Ukázka působení silových momentů pro různá dělená víka 

Plynové vzpěry otevíracího mechanismu zde nejsou tolik namáhané na ohyb jako u 

první varianty, protože těžiště víka je v menší vzdálenosti od pantů. Pohyb při otevírání víka je 

znázorněn na Obr. 4-12, kdy (1) znázorňuje zavřený poklop a (2) poklop otevřený. Také je na 

tomto obrázku znázorněna mezera vzniklá mezi plochami vík při zavření. Mezeru mezi víky je 

potřeba utěsnit těsněním, aby nezatékalo do šachty. 
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Obr. 4-12 Schéma otevírání víka poklopu v řezu, (1) zavřený a (2) otevřený stav  

Výhody 

Stejně s první variantou je tato varianta jednoduchá na výrobu a montáž.  Rám i víko jsou zde 

také svařované konstrukce, které disponují otevíracím mechanismem. Otevírací mechanismus 

je snadný na údržbu a zaručuje tichý chod. Oproti první variantě je zde víko dělené a je 

rozděleno na dva obdélníky. Rozdělením víka se sníží jeho dílčí hmotnost a také jeho rozměry, 

nemusí se zvedat do tak velké výšky. Nižší dílčí hmotnost znamená použití slabších plynových 

vzpěr a závěsů, které nemusí být tolik dimenzovány. Poklop je opatřen těsněním. Rám poklopu 

je po instalaci málo viditelný, nenarušuje tak okolí.  

Nevýhody 

Poklop se bude vyrábět na zakázku kvůli jeho nestandardnímu rozměru. Větší počet vík 

způsobí, nutnost použití více plynových vzpěr, závěsů, koncovek a šroubů s maticemi, které 

vyjdou na více peněz. Rovněž výroba samotného víka se nám prodraží, protože budeme vyrábět 

víka dvě. Při zavření víka nám vzniká mezera mezi plochami vík, kterou bude třeba řádně 

utěsnit. 
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Pro finální řešení byla vybrána poslední koncepční varianta s děleným víkem. Tato varianta je 

nejvhodnější z hlediska snadné výroby, montáže a hmotnosti víka. Rozměry rámu a víka 

poklopu jsou do určité míry dány požadavkem na velikost poklopu (1,5x1,5 m), zbylé rozměry 

jsou navrhnuty. Navrhnuté rozměry jsou následně optimalizovány pomocí deformačně 

napěťové analýzy. Při optimalizaci se sleduje průhyb a hmotnost víka poklopu. Rozměry rámu 

a víka poklopu v následující kapitole jsou již optimalizované. 

5.1 Rám 

Rám je vyroben jako svařovaná konstrukce a je tvořen pomocí plechů. Plechy jsou z nelegované 

oceli S235JRC (11 375), která se nechá žárově pozinkovat, aby se zabránilo oxidaci materiálu. 

Plechy se před svým svařením musí upravit tak, aby po svaření vznikla požadovaná konstrukce. 

Úpravami plechu se rozumí provést různé technologické operace jako je např.: řezání, obrábění, 

ohýbání či lisování.  

 

Obr. 5-1 Svařovaná konstrukce rámu poklopu  
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Plechové díly se budou stříhat na pákových nůžkách. Po vystřižení požadovaného tvaru 

se dále nechá díl pozohýbat do požadovaného profilu (Obr. 5-2). Poté se v plechu vyfrézuje 

drážka pro těsnění pomocí kotoučové drážkovací frézy. Takto vytvořené plechy se následně 

svaří a vytvoří tak konstrukci rámu. Konstrukce rámu bude při instalaci připevněna 

k betonovému podkladu šachty pomocí kotvících šroubů M6 s hmoždinkami, které budou 

umístěny v rohách rámu. 

 

Obr. 5-2 Profily plechů pro sestavení konstrukce rámu 

5.2 Víko 

Víko je tvořeno z plechu, který je po hranách ohnutý a vytváří tak různé profily (Obr. 5-3). Je 

vyrobeno ze stejného materiálu, který se nechá žárově pozinkovat, jako rám. Postup výroby je 

podobný jako při výrobě rámu poklopu. 
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Obr. 5-3 Profily po hranách plechu 

Víko tvoří svařovanou konstrukci (Obr. 5-4), do které patří také kari síť a deska 

s madlem. Kari síť zde bude použita pro zpevnění konstrukce víka. 

 

Obr. 5-4 Vyobrazení svařované konstrukce víka poklopu 



60 

 

5.3 Deformačně napěťová analýza 

Ze zadání je požadována maximální deformace poklopu 3 mm. Tato deformace se zjistí 

pomocí metody konečných prvků. Metoda konečných prvků je numerická metoda sloužící 

k simulaci průběhů napětí, deformací či proudění na vybraném modelu. Metodu konečných 

prvků využívá například program ANSYS, který byl k této analýze využit. Pomocí napěťové 

analýzy byl poklop optimalizován z hlediska tloušťky plechu a průměru kari sítě, která má 

velký dopad na výslednou deformaci i tíhu poklopu. 

Model poklopu byl vytvořen v programu SOLIDWORKS, ze kterého byl importován do 

prostředí programu ANSYS. V programu ANSYS byl zvolen analytický systém Static 

Structural, který umožňuje deformační a napěťovou analýzu modelu (Obr. 5-5). V tomto 

systému nejdříve nadefinujeme materiály pomocí kolonky „Engineering Data“. 

Tab. 5-1 Materiálové charakteristiky [33], [35] 

Materiál Hustota [kgm-3] Youngův modul pružnosti [MPa] Poissonovo číslo [-] 

Ocel 7 850 210 000 0,3 
Zemina 2 000 10 0,4 

 Dále je potřeba nahrát model, to se provede pomocí kolonky „Geometry“, která nabízí 

možnost „Import Geometry“, kde se vybere soubor s příslušnou koncovkou (.IGS). Vybraný 

soubor se nechá vygenerovat do prostředí ANSYS Geometry. Model se po importu nechá 

symetricky rozdělit a potlačí se nepotřebné prvky (šrouby, vzpěry, těsnění). Symetrické 

rozdělení se provádí z důvodu rychlejšího simulování. Program nemusí uvažovat s celým 

modelem a stačí mu vytvořit síť jen na jedné z jeho symetrických částí. 

 

Obr. 5-5 Zjednodušení geometrie modelu v prostředí ANSYS Geometry (víko) 
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Připravená geometrie modelu bude nahrána do prostředí ANSYS Model, kde se model 

poklopu bude simulovat. Pomocí simulace Total Deformation, která sleduje celkovou 

deformaci modelu se budou optimalizovat rozměry víka poklopu, tak aby poklop byl co 

nejlehčí, ale pevnostně odpovídal požadavku na maximální průhyb. Po optimalizaci rozměrů se 

sestava poklopu podrobí normalizované zkoušce přetvoření, která poklopu přiřadí zátěžovou 

třídu. 

Víko poklopu 

Ze zadání se požaduje maximální dovolený průhyb 3 mm pod zátěží odpovídající 150 kg. 

Největší průhyb v sestavě poklopu nastane, když bude tato síla působit v těžišti jednoho z vík. 

Bude se tedy uvažovat pouze s jedním víkem poklopu na kterém se provede deformační 

analýza. Pomocí analýzy se víko optimalizuje tak, aby bylo co nejlehčí, a přesto vyhovovalo 

zmíněnému požadavku na průhyb. Podle norem se sice tato zkouška provádí vždy jen na sestavě 

poklopu v uzavřeném stavu, ale v případě požadavku zákazníka, popř. zadavatele, může být 

tato zkouška požadována. 

Model víka poklopu byl nahrán do prostředí ANSYS a jeho geometrie byla zjednodušena 

dle výše zmíněného postupu (Obr. 5-5). Vstupní parametry, které se budou optimalizovat: 

Tab. 5-2 Vstupní parametry 

ø Kari sítě 
[mm] 

Tloušťka plechu 
[mm] 

Hmotnost 
[kg] 

8 4 124,7 

Vazby v modelu jsou nastaveny jako fixní. Tento typ vazby odpovídá skutečnosti, kde 

je víko poklopu položeno spodní částí na kraj rámu poklopu (Obr. 5-7). Zatížení působící na 

model je zvoleno jako bodové a působí uprostřed víka. Jeho hodnota je dána zadáním a 

odpovídá 1 500 N (150 kg). Při použití symetrie se však tato hodnota sníží o polovinu (750 N). 

Výplň víka (zatravnění) je v modelu potlačeno a je nahrazeno tlakem, který by vyvolával svou 

tíhou, která byla programem SOLIDWORKS stanovena na 76 kg (760 N). Výplň byla potlačena 

z důvodu velké stlačitelnosti hlíny, která by při simulaci celkové deformace pohltila veškeré 

zatížení od bodové síly (Obr. 5-6). 
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Obr. 5-6 Ukázka chování modelu při uvažování víka výplně 

 

Obr. 5-7 Vazby a zatížení v modelu víka poklopu 

Vytvoření sítě je provedeno podle Tab. 5-3, která ukazuje nastavení sítě modelu víka 

poklopu. 

Tab. 5-3 Nastavení sítě modelu víka 

Díl Metoda Velikost prvku [mm] 

Kari síť MultiZone 2 

Zbytek modelu Tetrahedrons 80 

Největší problém dělalo rozsíťování kari sítě, která je tvořena z tenkých tyčí. Při jiném nastavení se kari síť 

nedařilo správně rozsíťovat. V oblasti bodového zatížení je síť zjemněna podle  

Tab. 5-4. 
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Tab. 5-4 Zjemnění sítě v okolí zatěžující síly pro model víka 

Okolí, které je zjemněno [mm] Velikost prvku [mm] 

350 30 

100 5 

Při zkoušení různých velikostí prvků, byly vybrány velikosti prvků, při kterých výsledek 

konvergoval k určité hodnotě deformace. Bylo tak dosaženo optimální sítě, která zaručuje 

dostatečnou přesnost a rychlou simulaci. 

 

Obr. 5-8 Rozsíťování modelu víka poklopu 

Celková deformace při výše zmíněných nastavení vyšla 1,58 mm (Obr. 5-9), při 

hmotnosti víka 124,7 kg. Tato hodnota odpovídá požadavku maximálního průhybu 3 mm. Víko 

poklopu je ale zbytečně předimenzované, budou se tedy měnit parametry tloušťky plechu a 

průměr kari sítě tak, aby byl poklop co nejlehčí a odpovídal požadavku na maximální průhyb. 

 

Obr. 5-9 Celková deformace modelu víka poklopu před optimalizací 
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Optimalizace rozměrů probíhala na stejně zavazbeném i zatíženém modelu. Měnily se 

pouze rozměry tloušťky plechu a průměr drátu kari sítě. Při těchto změnách se sledovala 

maximální deformace a snažilo se dosáhnout co nejmenší hmotnosti víka. Jednotlivé kroky 

optimalizace jsou v Tab. 5-5. 

Tab. 5-5 Optimalizace víka poklopu 

ø Kari sítě [mm] Tloušťka plechu [mm] Průhyb [mm] Hmotnost [kg] 

8 4 1,7 124,7 

5 4 2,4 121,0 

4 4 3,2 119,7 

6 2 3,5 101,4 

8 2 2,6 104,0 

Po optimalizaci rozměrů (Tab. 5-6) vyšla celková hmotnost víka 104 kg, při celkové 

deformaci 2,63 mm. Víko bylo tedy odlehčeno o cca 21 kg a nadále splňuje podmínku 

maximálního průhybu. 

Tab. 5-6 Rozměry po optimalizaci 

ø Kari sítě 
[mm] 

Tloušťka plechu 
[mm] 

Hmotnost 
[kg] 

8 2 104 

 

 

Obr. 5-10 Celková deformace modelu víka poklopu po optimalizaci 
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Určení zátěžové třídy poklopu 

Pro zajímavost se určí, do jaké zátěžové třídy by poklop s tímto víkem spadal. Toto se provede 

normalizovanou zkouškou trvalého přetvoření, která se bude simulovat v prostředí ANSYS. Na 

základě zatížení a s ním spojené deformaci poklopu, se určí zátěžová třída. Nejprve se bude 

uvažovat se zátěžovou třídou A 15. 

Nutné je určit světlý rozměr CO poklopu (Obr. 5-11), z kterého se podle Tab. 2-9 určí 

přípustné přetvoření pro danou zátěžovou třídu. Vzorec pro určení přípustného přetvoření 

z tabulky: 

 
𝐶𝑂

100
=

1 380

100
= 13,8 mm (5.1) 

Pro každou zátěžovou třídu je určeno zatížení, které musí být schopen poklop přenést 

(Tab. 2-10). Toto zatížení se uvažuje v rovnici (2.8), podle které se určí zatížení pro zkoušku 

trvalého přetvoření. 

 𝐹P =
2

3
∙ 𝐹T =

2

3
∙ 1 5000 = 10 000 N (5.2) 

 

Obr. 5-11 Světlý rozměr poklopu 

Normalizované zkoušky se provádí na sestavě poklopu v uzavřeném stavu. Model 

sestavy poklopu se bude muset znovu nastavit. Import modelu a jeho zjednodušení je ukázáno 

na Obr. 5-12. Při zjednodušení modelu bylo využito dvou rovin symetrie. Zjednodušení bylo 

provedeno z hlediska rychlejšího průběhu simulace. 
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Obr. 5-12 Zjednodušení geometrie modelu v prostředí ANSYS Geometry (poklop) 

Nastavení sítě, vazeb a zatížení bude probíhat velmi podobně. Vytvoření sítě (Tab. 5-3) a její zjemnění v okolí 

zatěžující síly ( 

Tab. 5-4) probíhá podle stejných tabulek jako u modelu víka poklopu. 

 

Obr. 5-13 Rozsíťování modelu sestavy poklopu 

Model je zavazben fixní vazbou, pro kterou je vybrána spodní plocha rámu poklopu 

(Obr. 5-14). Tento typ vazby by měl odpovídat reálné situaci, kdy se rám poklopu spojí 

s betonovou částí šachty, pomocí kotvících šroubů s hmoždinkami. Zatížení působící na model 

je zvoleno jako bodové a působí uprostřed sestavy poklopu. Jeho hodnota je stanovena 

z rovnice (5.2) na 10 000 N. Kvůli symetrickému rozdělení sestavy poklopu se však uvažuje 

jen se čtvrtinou této síly (2 500 N). 
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Obr. 5-14 Vazby a zatížení v modelu sestavy poklopu 

Ze simulace celkové deformace na sestavě poklopu vyšlo, že je poklop schopen přenést 

zatížení odpovídající zátěžové třídě A 15, při maximálním průhybu 3,33 mm. Tento průhyb 

spadá do rozmezí přípustné deformace z rovnice (5.15), kterou bylo stanoveno na 13,8 mm. 

 

Obr. 5-15 Celková deformace modelu sestavy poklopu při uvažování zatížení pro třídu A 15 

Při uvažování zátěžové síly pro třídu B 125, poklop do tohoto rozmezí již spadat nebude 

(Obr. 5-16). Poklop tedy spadá jen do zátěžové třídy A 15 a řadí se tak mezi pochozí poklopy. 
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Obr. 5-16 Celková deformace modelu sestavy poklopu při uvažování zatížení pro třídu B 125 

Výsledky optimalizace 

Pomocí výsledků z deformační analýzy programu ANSYS bylo víko poklopu optimalizováno 

tak, aby bylo co nejlehčí ale zároveň vyhovovalo požadavkům na maximální průhyb (Tab. 5-7).  

Tab. 5-7 Hodnoty před a po optimalizaci rozměrů víka poklopu 

ø Kari sítě [mm] Tloušťka plechu [mm] Průhyb [mm] Hmotnost [kg] 

8 4 1,56 124,7 

8 2 2,6 104 

Výsledná hmotnost sestavy víka poklopu byla po optimalizací stanovena na hodnotu 

104 kg, to je o 20,7 kg méně, než mělo zprvu navrhované víko. Optimalizací tedy bylo dosaženo 

snížení hmotnosti víka o 16,6 %. Poklop s takovým víkem byl následně zařazen do zátěžové 

třídy A 15 a řadí se tak do skupiny pochozích poklopů. Nyní je zapotřebí pro toto víko 

navrhnout správnou plynovou vzpěru. 

5.4 Plynová vzpěra 

Návrh plynové vzpěry byl proveden podle online kalkulačky výrobce [4]. Do online kalkulačky 

byly zadány parametry víka, dle kterých byla navržena plynová vzpěra i s rozměry montážních 

bodů. 
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Obr. 5-17 Tabulka online kalkulačky pro výpočet plynové vzpěry [24] 

Plynová vzpěra, kterou nám navrhoval online kalkulátor však nevyhověla našim 

kritériím na maximální přípustnou otevírací sílu poklopu i z hlediska montážních bodů. Proto 

byly upraveny parametry montážních bodů a síly vzpěry tak, aby seděly se zadanými kritérii a 

daly se aplikovat na navrhovaném poklopu. 

 

Obr. 5-18 Tabulka online kalkulačky pro úpravu navrhovaných parametrů [24] 

Na obrázku výše (Obr. 5-18) jsou znázorněna pole pomocí kterých se dá upravovat 

výsledná síla pro otevření víka. Pole „Typ plynové vzpěry“ udává charakteristické rozměry 

vzpěry a její cenu. Výsuvnou sílu vybrané vzpěry lze měnit pomocí tlačítek plus a mínus. Tuto 

sílu lze měnit v rozmezí 80 N až 1 250 N, dle potřeby. Výrobce doporučuje počítat s hodnotou 

zbývajícího zdvihu okolo 10 mm [23]. Tato hodnota určuje vzdálenost pístnice, která zůstane 

vysunuta při zavření víka. Aplikuje se z důvodu možné chyby, která by mohla vzniknout při 

montáži. Online kalkulačka do svého výpočtu také zahrnuje použité koncovky, které ovlivňují 

výpočet otevírací síly. Souvisí totiž s polohou montážních bodů, které mají vliv na výsledný 

moment síly od plynové vzpěry. Montážní body jsou znázorněny níže. 
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Obr. 5-19 Vzdálenosti bodů, ve kterých je vzpěra uchycena [24]  

Online kalkulátor umožňuje grafickou prezentaci výsledků (Obr. 5-20). Na obrázku 

vlevo je vidět schéma pohybu víka spolu s body zlomů a maximální silou, která musí být 

vynaložena pro otevření či zavření víka. Bod zlomu označuje místo (úhel), ve kterém dochází 

k samovolnému otevření, či zavření víka. Obrázek vpravo znázorňuje silové momenty vzpěry 

a víka, v závislosti na úhlu otevření. Výjimkou je znázornění ruční síly v grafu, která jako jediná 

není momentem síly a znázorňuje tak, jakou sílu v daný moment bude potřeba vyvinout 

k otevření či zavření víka poklopu. 

 

Obr. 5-20 Grafické zpracování pohybu víka a jeho momentu síly k závěsům [24] 

Kontrolní výpočty 

Pro správnost se výsledky z online kalkulátoru ověří. Sestavením momentové rovnice 

rovnováhy se vypočítá potřebná otevírací síla. 
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Obr. 5-21 Schéma působení sil na víko poklopu 

Pro výpočet otevírací síly se vyjde z rovnice momentové rovnováhy (2.2). Momenty sil 

v této rovnici vyjádříme pomocí rovnice (2.3). Vznikne tak rovnice, z které se vyjádří otevírací 

síla. 

Potřebná otevírací síla 

 𝐹G ∙ cos 𝛼 ∙ 𝑇−𝐹vzpěry ∙ 𝑙 − 𝐹otevírací ∙ 𝐿 = 0 (5.3) 

 𝐹otevírací =
𝐹G ∙ cos 𝛼 ∙ 𝑇−𝐹vzpěry ∙ 𝑙

𝐿
 (5.4) 

Pro sílu vzpěry platí, že je nekonstantní a závisí na poloze pístnice uvnitř pístu. Pro 

splnění této podmínky se do rovnice (5.4) aplikuje rovnice (2.4)(5.15).  

 𝐹otevírací =
𝐹G ∙ cos 𝛼 ∙ 𝑇 − (−𝑘 ∙ 𝑥) ∙ 𝑙

𝐿
  (5.5) 

Výsledky z rovnice se vykreslí do grafu (Obr. 5-23), který sleduje vliv otevírací síly na úhlu 

otevření víka. Příklad výpočtu otevírací síly při úhlu otevření 10° je vypočten níže. 

 𝐹otevírací =
1020,24 ∙ cos 10 ∙ 374 − (−186 ∙ −3,415) ∙ 485

748
= 90,52 N (5.6) 

  
Fotevírací  Síla potřebná k otevření víka [N] 
FG   Tíhová síla víka [N] 
Fvzpěry  Síla vyvolaná plynovou vzpěrou [N] 
k   Tuhost pružiny [N mm-1] 
l   Vzdálenost od pantů do působiště síly plynové vzpěry [mm] 
L   Vzdálenost od pantů po kraj víka poklopu [mm] 
T   Vzdálenost od pantů do těžiště víka poklopu [mm] 
x   Změna délky pístnice uvnitř pístu [mm] 
α   Úhel otevření víka poklopu [°] 
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Hodnotu tuhosti pružiny si necháme vyžádat od výrobce. Koeficient tuhosti pružiny byl 

stanoven na hodnotu 186 [N mm-1]. Za hodnotu x dosazujeme změnu délky pístnice uvnitř pístu 

plynové vzpěry. Tuto hodnotu lze zjistit například sledováním délky vysunuté pístnice 

v závislosti na úhlu otevření víka (Obr. 5-22). 

 

Obr. 5-22 Sledování změny délky pístnice v závislosti na úhlu otevření víka poklopu 

Z výsledků rovnice (5.5) se sestavil graf závislosti otevírací síly na úhlu otevření víka 

poklopu. Do grafu byly zahrnuty i hodnoty momentů od plynové vzpěry a víka poklopu (Obr. 

5-23). Grafy jsou téměř identické, ověřila se tedy správnost volby vzpěry i výpočet online 

kalkulátoru. 

 

Obr. 5-23 Grafické znázornění výsledků v závislosti na úhlu otevření víka poklopu [24] 
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Výsledná plynová vzpěra, která vyhovuje požadavkům je vzpěra s označením 10-23-

300 s výsuvnou silou 660 N. Označení znamená: průměr pístnice, průměr válce a zdvih. 

Plynová vzpěra je zakončena na obou stranách závity M8, na kterých jsou namontovány 

koncovky. Koncovky jsou od stejného výrobce a jsou zobrazeny níže. Všechny díly jsou 

kupované od výrobce ECKOLD & VAVROUCH, spol. s.r.o. Tento výrobce nabízí na svých 

stránkách zmiňovaný kalkulátor na návrhy plynových vzpěr. 

 

Obr. 5-24 Plynová vzpěra a použité koncovky 

5.5 Závěsy 

Závěsy byly vybrány na základě požadované šířky, která vyplývá z modelu poklopu. Výrobce 

HEINRICH KIPP WERK, ve svém katalogu nabízí závěsy této šířky. Vybrané závěsy jsou 

vyrobeny z nerezové oceli 1.4401. Výrobcem je garantována maximální únosnost, ve směru 

kolmém na osu čepu závěsu (síla F1), na 1 100 N pro jeden závěs (Obr. 5-25). 
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Obr. 5-25 Závěs s charakteristickými rozměry [36] 

Kontrolní výpočty 

Výrobcem je garantována maximální únosnost závěsu 1 100 N (110 kg), tato únosnost by měla 

postačit, protože celková váha víka je stanovena programem SOLIDWORKS na hodnotu 104 

kg. Na každé víko použijeme dva závěsy, z důvodu lepší stability víka. Závěsy budou umístěny 

na rámu poklopu v úrovni vzpěr tak, aby nedocházelo k vytvoření momentu síly vzpěry 

k závěsu. Závěsy se pro jistotu zkontrolují, aby se ověřila jejich vhodnost. 

Tab. 5-8 Zadané parametry 

Značení Hodnota Popis 

i 2 Počet závěsů [-] 

L1 12,5 Vzdálenost působišť sil [mm] 

m 104 Hmotnost víka [kg] 

Re0,2 240 Smluvní mez kluzu materiálu [MPa] 

s 2 Dvoustřižný čep [-] 

Síla působící na závěs 

 𝐹𝑧ávěs =
𝑚 ∙ 𝑔

𝑖
=

104 ∙ 9,81

2
= 510,12 N (5.7) 

Nyní se sestaví rovnice rovnováhy, z kterých se určí reakce sil v podporách. 
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Obr. 5-26 Grafické znázornění sil a podpor pro sestavení rovnic rovnováhy 

Rovnice rovnováhy 

 ∑ 𝐹x = 0 (5.8) 

 ∑ 𝐹y = 0 ∶  
𝐹𝑧ávěs

2
+

𝐹𝑧ávěs

2
− 𝐹a − 𝐹b = 0 (5.9) 

 ∑ 𝑀b = 0 ∶ 
𝐹𝑧ávěs

2
∙ 𝐿1 −

𝐹𝑧ávěs

2
∙ 𝐿1 + 𝐹a ∙ 2𝐿1 = 0 (5.10) 

 𝐹a = 0 (5.11) 

 𝐹b = 𝐹𝑧ávěs (5.12) 

Fa  Reakční síla ve vazbě A [N] 
Fb  Reakční síla ve vazbě B [N] 
Fx  Síla ve směru osy x [N] 
Fy  Síla ve směru osy y [N] 
Mb  Moment síly k bodu B [N mm] 

Z rovnic rovnováhy bylo zjištěno, že podpora v bodě A není platná, protože nepřenáší žádnou 

sílu. 

Výpočet maximálního ohybu 

 𝑀omax =
𝐹𝑧ávěs

2
∙ 𝐿1 =

510,12

2
∙ 12,5 = 3188,25 N mm (5.13) 

Výpočet průměru čepu 

Pro kontrolu správného průměru čepu pantu se vyjde z pevnostní rovnice pro ohyb (2.5)(2.2), 

která se rozepíše do tvaru. 
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𝑀omax ∙ 32

π ∙ 𝑑3
≤ 0,75 ∙ 𝑅e0,2 (5.14) 

Z této rovnice se dále vyjádří průměr trnu čepu. 

 𝑑 = √
𝑀omax ∙ 32

π ∙ 0,75 ∙ 𝑅e0,2

3

= √
3709,4 ∙ 32

π ∙ 0,75 ∙ 240

3

= 5,65 mm → 6 mm (5.15) 

Průměr čepu vyšel menší, než je skutečná hodnota čepu v použitém závěsu. Průměr čepu 

byl zaokrouhlen na nejbližší vyšší celé číslo. S touto hodnotou se následně čep zkontroluje na 

střih a otlačení. 

Kontrola na střih 

Závěsy je nyní potřeba zkontrolovat na střih, který nastává v čepu závěsu. Využije se rovnice 

(2.6), do které se dosadí. 

 
𝐹𝑧ávěs ∙ 4

π ∙ 𝑑2 ∙ 𝑠
≤ 0,4 ∙ 𝑅e0,2 (5.16) 

 
510,12 ∙ 4

π ∙ 62 ∙ 2
≤ 0,4 ∙ 240 (5.17) 

 9,02 MPa ≤ 96 MPa (5.18) 

Rovnice (5.18) platí, čep závěsu tedy vydrží bez problému odolávat střihovému napětí 

bez jakýchkoliv trvalých deformací. 

Kontrola na otlačení 

Poslední kontrolou je kontrola čepu na otlačení, vyjde se z rovnice (2.4) do které se dosadí. 

 
𝐹b

𝑑 ∙ 𝐿
≤ 0,9 ∙ 𝑅e0,2 (5.19) 

 
510,12

6 ∙ 12,5
≤ 0,9 ∙ 240 (5.20) 

 6,8 MPa ≤ 216 MPa (5.21) 

Rovnice (5.21) platí. Čep závěsu vyhověl všem kontrolám, je tedy správně 

nadimenzován. Zvolený závěs je tedy vhodný k použití pro přenos síly víka poklopu. 

5.6 Těsnění 

Těsnění použité v sestavě poklopu jsou kupované od výrobce GUMEX, který nabízí také 

zakázkovou výrobu. Obě těsnění jsou vyrobena z pryže EPDM, která je odolná proti 

povětrnostním vlivům. Těsnění č.1 je vyráběné na zakázku, kvůli jeho složitému tvaru. 

Zakázková výroba bude probíhat na digitálním plotru, který umožňuje obrábění a řezání pryží. 
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Pro zakázkovou výrobu je nutné výrobci dodat výkres s požadovanými rozměry (Obr. 5-27), 

délka pryže je 1 500 mm. Těsnění se nalepí pomocí lepidla na jednu z částí víka (Obr. 5-29). 

   

Obr. 5-27 Těsnění č.1 [29] 

Těsnění č.2 je kupované a jedná se o „O“ kroužek ø 2 mm (Obr. 5-28). Toto těsnění 

nařežeme na potřebnou délku (1 500 mm) a umístíme do vytvořené drážky v rámu poklopu. Ve 

drážce se těsnění spojí s rámem pomocí naneseného lepidla.  

 

Obr. 5-28 Těsnění č.2 [37] 
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Obr. 5-29 Místa pro instalaci těsnění 

Pro spojení pryže s ocelí se koupí beztoluenové lepidlo, které je pro tento spoj vhodné 

(Obr. 5-30). Toto lepidlo nabízí stejný výrobce, od kterého se koupí těsnění. 

  

Obr. 5-30 Beztoluenové lepidlo určené k lepení pryže na kov [38] 



79 

 

6 DISKUZE 

V rámci bakalářské práce byly navrhnuty koncepční varianty poklopu s atypickými rozměry 

(1,5x1,5 m) a jeho otevírací mechanismus. Varianty byly navrhnuty na základě zadání, ve 

kterém se požaduje poklop určený k zatravnění či zadláždění, který bude použit ve venkovním 

prostředí. Z těchto variant se poté vybrala nejvhodnější z nich, která se poté rozpracovala do 

detailu. Nejvhodnější variantou je poklop s děleným víkem, kvůli jeho snadné konstrukci, 

instalaci, dostupnosti komponentů a hmotnosti víka. 

Ze zadání byl požadován maximální průhyb poklopu 3 mm pod zátěží odpovídající 150 

kg. Vzhledem k tomuto průhybu bylo víko poklopu optimalizovánu tak, aby bylo co nejlehčí a 

jeho cena byla co nejmenší. Byly tedy uvažovány takové materiály, které se používají při 

zakázkové výrobě. Použití jiných materiálů by sice snížilo hmotnost poklopu, ale navýšilo by 

to jeho cenu kvůli jeho zakázkové výrobě. Optimalizace víka bylo dosaženo pomocí 

deformačně napěťové analýzy v programu ANSYS. Do tohoto programu se nahrál model jeho 

model, který byl vytvořen v programu SOLIDWORKS a proběhla na něm simulace celkové 

deformace, při které se sledoval průhyb víka poklopu. Při optimalizování se sledoval vliv 

tloušťky plechu a průměru kari sítě na výslednou deformaci a hmotnost víka. Tímto sledováním 

se navrhly rozměry, které zaručí maximální deformaci víka o 3 mm při co nejnižší hmotnosti 

víka poklopu. Před optimalizací vážilo zprvu navrhované víko 124,7 kg. Po optimalizaci 

poklopu z hlediska snížení hmotnosti při dostatečné pevnosti byla hmotnost víka 104 kg. 

Optimalizací se tedy dosáhlo snížení hmotnosti o 16,6 %. Pro víko s takovouto hmotností se 

dále zvolila vhodná vzpěra se závěsy. 

Vzpěra se volila na základě výsledků z online kalkulátoru výrobce. Do online kalkulátoru 

byly zadány charakteristické rozměry víka poklopu i s jeho hmotností. Na základě těchto 

rozměrů byla kalkulátorem navrhnuta vzpěra i s montážními body pro koncovky vzpěr. 

Navrhnutá vzpěra byla následně optimalizována tak, aby vyhovovala požadavku na maximální 

otevírací sílu. Po vybrání správné vzpěry byly výsledky z online kalkulátoru ověřeny. Výsledky 

se téměř shodovaly, byla tedy ověřena vhodnost vybrané vzpěry. Odlišnost výsledků mohla být 

způsobena zaokrouhlením při odečtu změny pístnice uvnitř pístu při pohybu víka. Tato změna 

je totiž potřebná pro výpočet průběhu síly vzpěry v závislosti na úhlu otevření víka. 

Následně byly zvoleny závěsy na základě hmotnosti víka a rozměrů lemu rámu poklopu, 

který je vhodný dělat co nejmenší, aby co nejméně narušoval okolí. Závěsy byly zkontrolovány 

z hlediska únosnosti na otlačení a střih. Kontroly závěsů vyšly v pořádku, čímž se ověřila 

vhodnost vybraných závěsů. 
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Před samotnou instalací poklopu se zkontrolují rozměry šachty a její pevnost vrchního 

podkladu okolo otvoru šachty. Na tento betonový podklad se nasadí poklop ve smontovaném 

stavu tak, že jeho spodní plocha rámu bude styčnou plochou betonového podkladu. Poklop po 

uložení do šachty otevřeme a vyzkoušíme jeho funkčnost. Po ověření funkčnosti se rám poklopu 

spojí s betonovým podkladem pomocí kotvících šroubů M6 s hmoždinkami.  

V rámci práce byla vyčíslena cena materiálu poklopu, která by činila částku 9 888 Kč. 

Kolik stály jednotlivé položky je ukázáno v Tab. 6-1. 

Tab. 6-1 Vyčíslení jednotlivých položek poklopu  

Materiál Kusů [-] Cena za kus [Kč] 

PLECH 4x1000x2000 1 1 308 

PLECH 2x1000x2000 1 716 

PLYNOVÁ VZPĚRA 10-23-300 (660 N) 4 1 042 

KONCOVKA (VIDLICE) 4 161 

KONCOVKA (BOČNÍ ÚCHYT) 4 163 

ZÁVĚSY  4 365 

TĚSNĚNÍ RÁM 1 35 

TĚSNĚNÍ VÍKO 1 120 

ZEMINA 160 1 100 

KARI SÍŤ 8 mm 15x15 3x2m KY50 1 612 

ŠROUB M6x16-WC ISO 4018 8 1,05 

ŠROUB M6x16-16-N ISO 10642 16 1,09 

MATICE M6-C ISO 4035 24 0,39 

PODLOŽKA M6 ISO 7091 8 0,21 

ŠROUB M4x16-C ISO 4017 8 0,74 

MATICE M4-N ISO 4035 8 0,24 

KOTVÍCÍ ŠROUB M6x40 4 6,3 

HMOŽDINKA M6 4 0,64 

CELKOVÁ CENA MATERIÁLU - 9887,48 

Celková suma uvažuje pouze nakupovaný materiál, cena výroby poklopu bude tedy vyšší, 

protože do ní budou započítány sazby za jednotlivé operace. Sazby za montáž, svařování, 

stříhání, ohýbání a povrchové úpravy plechu nebyly stanoveny. Pro srovnání cen se současným 

trhem se využije Tab. 2-2, která udává ceny poklopů od různých výrobců. Poklop od firmy 

GABEX, který je určen k zadláždění o rozměrech 1,2x0,9 m, výrobce prodává za 15 162 Kč. 

Tento poklop je určen pro zátěžovou třídu A 15 a je konstruován bez otevíracího mechanismu. 

Navrhovaný poklop s otevíracím mechanismem pro zátěžovou třídu A 15, který je řešen v této 

práci, by se po nacenění sazeb za jednotlivé operace mohl k této částce přiblížit. Když by sazby 

za jednotlivé operace byly nižší než 5 274 Kč, povedlo by se vyrobit poklop, který je určen pro 

stejnou zátěžovou třídu, a navíc je i opatřen otevíracím mechanismem za stejnou cenu jako 

výrobce GABEX. 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce, bylo navrhnutí otevíracího mechanismu poklopu s ohledem na maximální 

přípustnou otevírací sílu. Dílčími cíli bylo analyzovat a provést rešerši stávajících řešení 

konstrukcí a otevíracích mechanismů poklopů, vypracovat koncepční varianty možných řešení 

a vybranou variantu poté vypracovat do podoby výkresové dokumentace a udělat pro ni 

cenovou rozvahu. Hlavní i dílčí cíle práce byly splněny. V rešeršní části jsou zmapovány 

konstrukční a technologické požadavky poklopu na základě kterých se poté navrhly koncepční 

varianty. Finální návrh byl proveden pro variantu 3, která díky svým rozměrům nejvíce 

vyhovovala požadavku na lehké víko poklopu. Víko poklopu se dále optimalizovalo pomocí 

deformačně napěťové analýzy, pomocí které se odlehčilo o 16,6 % při uvažování maximálního 

dovoleného průhybu 3 mm. Následně se pro takto těžké víko navrhly závěsy a otevírací 

mechanismus s maximální otevírací silou 100 N. Vhodnost použití závěsů a otevíracího 

mechanismu se ověřila výpočtem. Na závěr se poklopu vyčíslila cena za použité materiály, 

která se vyčíslila na 9 888 Kč. Cena za jednotlivé operace nebyla vyčíslena, ale pokud by tato 

cena nepřevýšila částku 5 274 Kč, tak by navrhovaný poklop vyšel na stejnou částku jako 

poklop od firmy GABEX, a přitom by navíc disponoval otevíracím mechanismem. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

A [mm] Hloubka zapuštění 

a [mm] Vůle mezi víkem a rámem poklopu 

Ab [mm2] Plocha uložení rámu  

An [mm2] Plocha reliéfního dezénu 

AT2 [mm2] Celková plocha povrchu 

CA [mm2] Světlá plocha 

CO [mm] Světlý rozměr 

F, Fg [N] Síla, tíhová síla 

Fa, Fb [N] Reakční síly ve vazbách 

FK [N] Zkušební zatížení pro zkoušku náklonu 

Fp, FT [N] Zkušební zatížení pro přetvoření a únosnost 

FV [N] Maximální vertikální vyjímací síly  

Fvzpěry, Fotevírací. Fzávěs [N] Síla vzpěry, otevírací síla a síla působící na závěs 

g [m s-2] Tíhové zrychlení 

h [mm] vertikální posunutí 

h1 [mm] Minimální výška reliéfního dezénu 

i [-] Počet závěsů  

k  [mm-1] Tuhost pružiny 

l [mm] Vzdálenost působiště síly vzpěry od pantu 

L [mm] Vzdálenost působiště otevírací síly od pantu 

L1 [mm] Vzdálenost působišť sil  
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m [kg] Hmotnost víka 

M, Mpant, Mvíko, Mvzpěra, Mčlověk [N mm] Moment síly, pantu, víka, vzpěry a člověka 

MO [N mm] Ohybový moment  

Momax [N mm] Maximální ohybový moment 

p [MPa] Tlak ve stykových plochách  

Pb [Pa] Tlak v uložení rámu 

pDOV  [MPa] Dovolená hodnota tlaku ve stykových plochách  

r [mm] Vzdálenost působiště síly od pantu 

Re0,2 [MPa] Smluvní mez kluzu materiálu  

S [mm2] Plocha namáhaného průřezu  

s [-] Dvoustřižný čep  

Sp [mm2] 

Průmět stykové plochy do roviny kolmé ke 

směru působení zatěžující síly  

T [mm] Vzdálenost působiště tíhové síly od pantu 

WO [mm3] Průřezový modul v ohybu  

x [mm] Vzdálenost změny pohybu pístnice uvnitř pístu 

σDOV [MPa] Dovolené napětí v ohybu 

σO [MPa] Napětí v ohybu 

τDs [MPa] Dovolené napětí ve střihu  

τs [MPa] Napětí ve střihu  
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12 SEZNAM PŘÍLOH 

12.1 Podklady 

BOZP při práci s těžkými břemeny 
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12.2 Výkresy 
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VÍKO_LEVÉ DVEŘE 
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