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ABSTRAKT

Diplomová práce se zabývá designovým návrhem pod-

tlakového chodícího pásu. Cílem bylo vytvořit vizi mož-

né podoby tohoto přístroje pro blízkou budoucnost. 

Výsledkem je koncepčně nové řešení sestávající z pev-

né vnější základny, nakláněcí vnitřní základny, horního 

rámu s madly, vzduchotěsného měchu a ovládacího pa-

nelu. Návrh je proveden ve 3 barevných variantách.

První část práce analyzuje téma z hlediska historické-

ho vývoje, technických řešení a designu. Ve druhé části 

jsou detailně popsány jednotlivé aspekty tohoto návrhu 

včetně jeho vývoje.

KLÍČOVÁ SLOVA

podtlak, chůze, běhací pás, hubnutí, design

ABSTRACT

The diploma thesis concerns with the design of the vac-

uum treadmill. The aim was to create a vision of this 

machine for the near future. As the final result we en-

counter a brand new conception, consisting of the outer 

stable base, inner tilting base, upper frame with steel 

handle, control panel and airtight bellows. The design 

includes 3 different colour schemes.

The first part of the thesis analyses the historical de-

velopment and construction and design solutions. The 

second part describes this particular design project in 

detail, including its development.
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1 REŠERŠE

1.1 ÚVOD
V následující analytické kapitole se pustíme, v přiměřeném rozsahu, do mapování tematiky pod-

tlakového chodícího pásu s důrazem na jeho historické, technické a designové aspekty. Přístroj 

si popíšeme, budeme se zabývat vývojovými milníky, které přímo i nepřímo předcházely jeho 

vzniku, na konkrétním příkladu si popíšeme jeho konstrukční uspořádání i tvarové a materiálo-

vé řešení a nakonec se zmíníme o konkurenčních modelech.

Klíčovými pro nás budou tyto otázky: Co je to podtlakový chodící pás? Jak funguje a k čemu slou-

ží? Z jakých částí se přístroj skládá? Jak vypadá? Jak je tvarován? Jakými technologiemi se vyrá-

bí jeho designově pojednané součásti? Jaká je jeho obvyklá barevnost? Jaké modely jsou dnes 

na trhu k dostání?
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1.2 VÝVOJOVÁ ANALÝZA

1.2.1 STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S PODTLAKOVÝM CHODÍCÍM PÁSEM

1.2.1.a Úvodem

Vzhledem k faktu, že podtlakový chodící pás (dále též PChP) je zařízením ne starším deseti let, 

lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že povědomí o tom, jak přístroj vypadá a jak 

funguje, není ve společnosti příliš rozšířeno. Tato krátká kapitola má laskavému čtenáři pomo-

ci zorientovat se v dané problematice a v krátkosti ho seznámit s podtlakovým chodícím pá-

sem a jeho náležitostmi.

1.2.1.b Názvosloví

Jediný český výrobce těchto přístrojů, firma Wellness Profi s.r.o., používá k jejich označení termí-

nu „aerobní  podtlakový trenažér“. Toto pojmenování je až technicky precizní, postrádá ovšem 

jasnou sdělnost. Vzhledem k tomu, že se nejedná o označení kodifikované, všeobecně rozšíře-

né, dovolil jsem si nahradit jej pro účely této diplomové práce jiným, které považuji za srozu-

mitelnější. Na následujících stranách se tedy místo „aerobního podtlakového trenažéru“ bude-

me setkávat s „podtlakovým chodícím pásem“.

1.2.1.c Účel přístroje

Podtlakový chodící pás se řadí mezi tělocvičná (dnes též wellness) zařízení a je určen především 

pro ženskou klientelu. Jeho účelem je: 1) urychlovat hubnutí a 2) napomáhat odstranění ce-

lulitidy. Přístroj je tvořen 2 klíčovými součástmi – podtlakovou komorou a v ní umístěným bě-

žeckým pásem. Ačkoli se jedná o standardní běžecký pás, v této konkrétní aplikaci je používán 

pouze v nízkých rychlostech, v rozmezí od 5 do 6 km/h. Výsledným pohybem cvičící osoby tedy 

není běh, ale svižná chůze.  Ta má ze úkol udržovat srdeční aktivitu cvičícího v tzv. aerobním 

pásmu, kdy většina energetické spotřeby organismu je kryta tuky. Zjednodušeně platí, že od-

bourávání tukových zásob rovná se hubnutí. Umístění pásu, a tím i spodní části těla uživatele, 

do podtlakové komory, slouží k urychlení celého procesu odbourávání tukových buněk. Mírný 

podtlak (hodnota provozního podtlaku se pohybuje okolo -30 mbar vůči atmosférickému tla-

ku) zvyšuje průchodnost krevního řečiště tkání v oblastech s tukovými zásobami (u žen typic-

ky boky, hýždě a stehna). Vyšší prokrvení vede k intenzivnější látkové přeměně a ve výsledku 

také ke zrychlenému odbourávání tukových buněk, v podkožních tkáních má pak příznivý vliv 

na odstraňování celulitidy. [1][2]
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1.2.2 NEEXISTUJÍCÍ HISTORIE PODTLAKOVÉHO CHODÍCÍHO PÁSU

Jak bylo uvedeno výše, PChP je zařízení, které spatřilo světlo světa v průběhu poslední dekády. 

V důsledku jeho „novosti“ je prakticky nemožné dohledat jakoukoli literaturu, která by historii 

PChP popisovala a rozebírala. My se proto budeme ve vývojové analýze zabývat tématy příbuz-

nými, která s tematikou PChP souvisí, i když o přístroji samotném přímo nepojednávají.

1.2.3 MILNÍKY V HISTORII LIDSKÉ CHŮZE

1.2.3.a Chůze po 2 nohách

Chůze po 2 nohách je považována za zásadní posun na evoluční cestě od lidoopů k člověku mo-

derního typu. Je jisté, že k postupnému napřímení postavy, a s tím souvisejícímu vzniku a vývo-

ji chůze po 2 nohách, došlo už u prvních evolučních stádií hominidů. O tom, kdy přesně se ten-

to přerod odehrál, se však vedou rozsáhlé spory. Některé zdroje uvádí dobu před 4 miliony let, 

jiné řadí tuto událost do doby před cca 1,5 milionem let. [3][4]

Aby byl tento typ pohybu vůbec realizovatelný, muselo postupně dojít k několika výrazným změ-

nám ve stavbě lidského těla. K těm hlavním se řadí: vyklenutí chodidla v podélném a příčném 

směru (klenby fungují jako tlumiče nárazů při došlapu); dvojité esovité prohnutí páteře (to za-

bezpečuje svislé držení hlavy a trupu během všech fází chůze); zvětšení styčných ploch všech 

kloubních spojení dolních končetin a podobně také zvětšení styčných ploch mezi jednotlivý-

mi obratli (lepší rozložení tlaků a napětí působících na tělo při chůzi). Pro úplnost dodejme, že 

chodit po 2 nohách dovedou za určitých podmínek také šimpanzi, gorily a orangutani. Využíva-

jí tento způsob pohybu však jen výjimečně, a to k přesunu na krátké vzdálenosti. [5]
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1.2.3.b Vynález obuvi

Za nejstarší, archeologickým nálezem doloženou lidskou obuv jsou považovány „sandály z Fort 

Rock“. Ty byly, v počtu několika desítek párů, nalezeny roku 1938 na území dnešního státu Ore-

gon v USA archeologem Lutherem Cressmanem z University of Oregon. Pomocí radiokarbo-

nové analýzy bylo jejich stáří určeno na cca 10 tis. let. Jedná se o výrobek příslušníků původ-

ních indiánských kmenů a jako materiál pro jejich zhotovení byla použita kůra keřovitého pe-

lyňku. [6]

Za nejstarší uzavřenou obuv (tj. takovou, která chrání nejen chodidlo, ale také svrchní část nohy 

včetně prstů a nártu až po kotník) je považována kožená bota nalezená v jeskyni Areni 1, na 

území dnešní Arménie. Radiokarbonovou analýzou bylo stáří boty stanoveno na přibližně 

5 500 let. [7]

Je možné, že vynález obuvi je daleko starší než výše zmíněných 5,5 tis., respektive 10 tis. let. Ně-

kteří badatelé datují první použití ochrany chodidel, tedy jakéhosi předchůdce bot v pravém 

smyslu slova, mezi roky 40 000 až 26 000 př.n.l. Pro tyto hypotézy však nebyl dosud nalezen 

uspokojivý přímý důkaz. Na použití obuvi v těchto dobách lze usuzovat jen nepřímo skrze po-

zorování změn na kostech chodidla doložených u lidských kosterních pozůstatků z archeologic-

kých vykopávek. Tyto změny se ve srovnání s jinými evolučními adaptacemi odehrály v poměr-

ně svižném tempu.  Každý způsob chůze (ať už se jedná o chození bosky nebo chůzi s použitím 

libovolné ochrany nohy) se vzhledem ke specifikům mechanického namáhání každé takové čin-

nosti postupně během života jednotlivce projevuje na stavbě jeho nohy. V tomto případě došlo 

k charakteristickým změnám ve stavbě části kostry rovnou u celého druhu. V době před 50 000 

až 30 000 lety př.n.l. prošlo chodidlo neandrtálců i moderních lidí několika tvarově - funkčními 

transformacemi. Jednou z nejvýraznějších proměn bylo zásadní zmenšení palce při současném 

zachování původní mohutnosti dlouhých kostí nohy. To vede badatele k domněnce, že v tomto 

období se výrazně změnil způsob namáhání  chodidla – člověk stále chodil (dlouhé kosti zůstá-

vají silné, nohy jako celek jsou namáhány pořád stejně intenzivně), ovšem začal používat něja-
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kou pomůcku k ochraně chodidla, nártu a prstů, která při chůzi měnila rozložení tlaku v těchto 

částech těla a ty se díky tomu postupně zmenšovaly. [8]

1.2.4 BĚHACÍ PÁSY

1.2.4.a Názvosloví

V češtině existují dvě oficiálně užívané varianty pojmenování tohoto zařízení. Termín běhací pás 

je ekvivalentem termínu běžecký pás. Oba značí jeden a ten samý přístroj. Každý běhací/bě-

žecký pás je zároveň pásem chodícím - konstrukčně i výkonově jsou pásy dimenzovány tak, aby 

svému uživateli dovolovaly jak běh, tak chůzi. Pásy určené speciálně pro chůzi, které by praco-

valy pouze v nižších rychlostech, se nevyrábějí.

1.2.4.b Předchůdci běhacích pásů

Na počátku vývoje dnešních fitness běhacích pásů stála poměrně jednoduchá hospodářská za-

řízení, ve kterých se využívalo práce zvířat k pohonu nejrůznějších strojů. V průběhu 18. stol. 

se tak můžeme setkat s pohyblivým pásem určeným pro psy, kteří svou chůzí poháněli másel-

nice, odstředivky na mléko, třídičky fazolí nebo kolovraty. Větší verze těchto přístrojů, určené 

zejména pro koně a krávy, pak sloužily jako pohon vodních pump nebo mlátiček obilí. [9][10]

První předchůdci moderních běhacích pásů měli podobu velkých horizontálně orientovaných 

dřevěných válců s podélnými stupni. Tyto otočné válce sloužily k nápravě anglických a americ-

kých vězňů 19. stol. Na každý válec se vedle sebe vměstnalo okolo desítky vězňů, kteří chůzí po 

jednotlivých stupních válce roztáčeli a při tom zpytovali svá svědomí. Nápad na využití chůze 

jako pohybové terapie působící blahodárně na pochroumané morálně volní vlastnosti podda-
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ných Jejího Veličenstva se zrodil na Britských ostrovech roku 1817. Vězni urazili každý den při-

bližně 17 000 imaginárních stop, což je, převedeno na metrické míry, zhruba 5,2 km. [9][10]

Američané tento koncept převzali a vylepšili. Trestanci Nového světa šlapali, přemýšleli o tom, 

co špatného provedli, a při tom roztáčeli hřídel mlýnského kola. To vše po dobu deseti hodin 

každý den. [9][10]

1.2.4.c Zrod moderního běhacího pásu

Vznik běhacího pásu moderního typu je datován do první půle 30. let 20. stol. V roce 1933 se tak 

můžeme na stránkách anglického magazínu Popular Science setkat s článkem, ve kterém jsou 

popisovány výhody (jednoduchost a cenová dostupnost) běhacího pásu i jeho příznivé účinky 

na zdravotní stav každého uživatele. K masovému rozšíření pásů došlo v průběhu šedesátých 

let, a to současně na obou stranách Atlantského oceánu. V USA se v té době stala velmi zná-

mou animovaná reklama na běhací pás, ve které vystupují komiksové postavičky George Jetso-

na a jeho psa Astra  (oba ze seriálu The Jetsons). Z běžeckého pásu se stal jeden z mnoha sym-

bolů aktivního života moderního člověka. Svým vznikem se pásy trefily do údobí počínající fit-

ness vlny, která výrazně napomohla jejich úspěchu na trhu. [10][11]
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1.3 TECHNICKÁ ANALÝZA

1.3.1 SOUČÁSTI PODTLAKOVÉHO CHODÍCÍHO PÁSU

Vzhledem k tomu, že většina výrobců PChP používá stejné (nebo velmi podobné) funkční a kon-

strukční uspořádání i materiálové řešení, můžeme si přístroj s obecnou platností popsat na 1 

konkrétním modelu. Tím bude výrobek firmy Wellness Profi s.r.o., se kterým se na trhu setká-

me pod označením VacuShape Beetle.

Součásti PChP lze z funkčního hlediska rozdělit do 3 skupin: 1) podtlaková komora; 2) jednot-

ka chodícího pásu; 3) madla a ovládací panel. Celý přístroj je napájen z veřejné elektrické sítě 

230 V; 50 Hz.

1.3.1.a Podtlaková komora

Podtlaková komora sestává z pláště, dna, těsnící manžety a vývěvy.

Plášť

Plášť je tvořen samonosnou sklolaminátovou skořepinou doplněnou dveřmi ze stejného materi-

álu. Průměrná tloušťka stěny obou dílů je 4 mm. Skořepina je typicky vyráběna za pomoci jed-

nodílné laminovací formy, převážně kvůli cenové výhodnosti tohoto postupu.

Samotný plášť je z tvarového i funkčního hlediska rozdělen na 2 části. První, prostorově domi-

nantní část, vymezuje prostor pro cvičícího. Uvnitř této části je uložena vývěva a pás. Druhou 

částí je nástupní schod, který tvoří zadní, přízemní partii pláště. Uvnitř schodu se nachází zad-

ní napínací válec pásu.
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V přední části pláště uvnitř podtlakové komory nalezneme samostatný prostor vymezený čás-

tí pláště a dvěma vlepenými laminátovými přepážkami. Zde je instalována vývěva. Při pohledu 

zvenčí prozrazuje umístění vývěvy kruhový otvor překrytý kovovou mřížkou, který slouží k od-

vádění vzduchu vysátého zevnitř komory.

V horní straně pláště se nachází elipsovitý otvor o šířce 40 cm a délce 55 cm, který vymezuje 

spodní 2/3 těla uživatele, které jsou vystaveny působení podtlaku uvnitř komory. Do okraje to-

hoto otvoru je vlepen profilovaný lem (L-profil), který slouží jako tvarový zámek pro nasazení 

těsnící manžety.

Ve spodní části pláště se ve výšce cca 10 cm nad zemí nacházejí vepředu i vzadu celkem 4 otvo-

ry o průměru 8 mm. Tyto jsou zevnitř podloženy kovovými vložkami se závity a slouží pro upev-

nění šroubovatelných rukojetí při manipulaci s celým přístrojem během montáže nebo servi-

sování.

Dveře, kterými se do podtlakové komory vstupuje, se nachází v její zadní části nad nástupním 

schodem. S pláštěm jsou spojeny pomocí 2 jednoosých přišroubovaných závěsů a jednoduché-

ho, zvenčí přístupného zámku. Osa otáčení dveří leží ve svislé předozadní rovině a vůči vertiká-

le je směrem vpřed skloněna  o úhel 22°. Oba díly, plášť a dveře, jsou vzájemně utěsněny po-

mocí gumového profilu nasazeného na lem v plášti.

Dno

Dno podtlakové komory tvoří lakovaná MDF deska s drážkou na horní straně probíhající po ce-

lém obvodu. Do těsnění umístěného v drážce přesně zapadá spodní hrana pláště. Kromě pláš-

tě se přímo na dno umísťuje také jednotka běhacího pásu s veškerým příslušenstvím. K jejímu 

usazení slouží dřevěné patky na svrchní straně dna.
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Těsnící manžeta

Neoprénová manžeta slouží ke vzduchotěsnému spojení podtlakové komory s tělem cvičící oso-

by. Jedná se o stejný typ neoprénového návleku, jaký používají např. kajakáři pro vodotěsné 

spojení mezi vlastním tělem a lodí. Na tělo uživatele je manžeta fixována pomocí suchého zipu 

a přezek. Pro její upevnění k plášti podtlakové komory slouží výše popsaný lem v horní straně 

pláště, přes který se pružná manžeta přetahuje.

Vývěva

Vzduchová pumpa, kterou je tento přístroj vybaven, vytváří v podtlakové komoře provozní pod-

tlak v rozsahu od -5 mbar do -30 mbar oproti běžnému atmosférickému tlaku. Výkon vývěvy 

je 1,2 kW.

1.3.1.b Jednotka chodícího pásu

Jednotka chodícího pásu je tvořena pásem, nášlapnou deskou, napínacími válci, elektromoto-

rem, řemenovým převodem, nakláněcím mechanismem, jednotkou řídící elektroniky, optickou 

bezpečnostní bránou a rámem.
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Elektromotor

Charakteristika elektromotoru dle výrobní dokumentace: maximální dosažitelný příkon 1950 W, 

běžný provozní příkon cca 550 W (měřeno při rychlosti pásu 6 km/h). Přenos výkonu a kroutí-

cího momentu z elektromotoru na přední napínací válec pásu je realizován pomocí řemenové-

ho převodu. Maximální dosažitelná rychlost pásu je 16 km/h, standardně se však využívá pou-

ze rychlostí v rozpětí 5 až 6 km/h, rychlosti nižší i vyšší jsou vzhledem k účelu a způsobu použi-

tí přístroje nežádoucí.

1.3.1.c Nakláněcí mechanismus

Náklon pásu je řešen pomocí šneku a šnekového hřebene. Celý mechanismus je umístěn v  před-

ní části jednotky. Osa otáčení je vodorovná, příčně orientovaná a nachází se 225 mm od zadní-

ho konce rámu pásu. Maximální náklon je 15° vůči horizontále.

Rám celé jednotky je svařen z ocelových profilů ve tvaru obdélníku, tloušťka stěny 2 mm.

1.3.1.d Madla a ovládací panel

Madla

PChP je vybaven dvojicí madel: 1) hlavní madlo; 2) dveřní madlo. Hlavní madlo se nachází v hor-

ní partii pláště a obepíná jej ze 3 stran. Krom ergonomických funkcí slouží toto madlo jako kon-

strukční prvek, který nese celou jednotku ovládacího panelu, zpevňuje laminátový plášť pod-

tlakové komory a zmírňuje prohýbání jeho stěn, ke kterému dochází v důsledku působení pod-

tlaku.

V nejvyšším, vodorovném úseku jsou k hlavnímu madlu stranově symetricky připevněny pol-

strované rukojeti osazené dotykovými snímači tepové frekvence.

Obě madla (hlavní i dveřní) mají podobu svařence z ohýbaných ocelových trubek o průměru 30 

mm s leštěným povrchem. K plášti i ke dveřím jsou madla upevněna pomocí šroubů uchyce-

ných v kovových vložkách na vnitřní straně skořepiny (6 šroubů na hlavním madle, 3 šrouby na 

madle dveřním).

Ovládací panel

Ovládací panel sestává ze 2 informačních displejů, množství ovladačů v podobě tlačítek s nízkým 

zdvihem, DVD přehrávače, odkládacích prostor a dvojice větráků a reproduktorů.

Z bezpečnostního hlediska je nejdůležitějším prvkem ovládacího panelu tlačítko nouzové brzdy, 

které slouží k okamžitému vypnutí celého přístroje.

Reproduktory a větráky jsou umístěny na koncích ohebných, polohovatelných, ramen. 

REŠERŠE - TECHNICKÁ ANALÝZA

22



Na zadní straně ovládacího panelu se nachází úchyty pro připevnění konzoly nesoucí LCD televi-

zi, která je součástí doplňkové výbavy PChP.

Kryt celého ovládacího panelu je proveden jako plastový výlisek.

1.3.2 TEPOVÁ FREKVENCE A ODBOURÁVÁNÍ TUKŮ

Každá fyzická aktivita má určitou míru subjektivní i objektivní náročnosti. Subjektivní náročnost 

nyní ponechme stranou. Pro stanovení té objektivní je možno použít hodnotu tepové frekven-

ce cvičících osob. Zjednodušeně platí, že čím náročnější aktivita, tím vyšší energetický výdej 

a vyšší tepová frekvence.

S hodnotou tepové frekvence souvisí též volba látky, ze které lidské tělo průběžně získává ener-

gii. Energetický výdej je možno pokrývat ze 3 různých zdrojů: bílkoviny, cukry, tuky. Pokud je cí-

lem našeho cvičení hubnout, je nutné zvolit takový cvičební postup, při kterém bude tělo spa-

lovat zejména tuky. K tomu dochází při aktivitách pod 70% maxima tepové frekvence. Nad tou-

to hranicí převažuje spalování cukrů. Maximum tepové frekvence (MTF) je hodnota individuál-

ní, stanovovaná v závislosti na věku, pohlaví a trénovanosti cvičícího. Pro její přibližný výpočet 

se používá vztahu: MTF = 220 - věk cvičící osoby. [12][13]
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Vůbec největší část celkového energetického výdeje těla je kryta z tukových zásob při aktivitách, 

během kterých se tepová frekvence srdce pohybuje v rozmezí 50 % až 70 % MTF. Toto pásmo 

srdeční aktivity se nazývá aerobní, od toho je pak odvozen termín aerobní cvičení. Aerobní pro-

to, že dochází ke spalování tuků za přítomnosti kyslíku. Aerobní cvičení funguje jako preven-

ce proti onemocněním srdce, snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu, zlepšuje výkon srdce 

a plic i celkovou výdrž organismu. Opakem je cvičení anaerobní, při kterém se spalují hlavně 

cukry, a to bez přítomnosti kyslíku. Toto cvičení, které probíhá v pásmu nad 70% MTF vede ze-

jména ke zvyšování výkonnosti a růstu svalové hmoty, ne však hubnutí. [12][13]

Mezi aerobní sporty (aktivity) se typicky řadí chůze, plavání, cyklistika, běh na lyžích nebo ves-

lování. [12]
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1.4 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA

1.4.1 VYMEZENÍ DESIGNOVĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ PCHP

Na modelech PChP, které jsou na současném trhu k dostání, nalézáme zpravidla 3 designově 

zpracované součásti: 1) plášť podtlakové komory včetně dveří; 2) madla; 3) ovládací panel. 

Ostatní součásti, jako je vývěva, elektromotor nebo běžecký pás sice nespadají do rámce de-

signérského návrhu, ovšem jejich velikost, tvar, vzájemné uspořádání či rozsahy funkčních po-

hybů tvoří množinu faktorů, které designérovu práci nevyhnutelně ovlivňují.

Podobně jako v předchozí kapitole nám jako názorný model pro popis designově zpracovaných 

součástí poslouží výrobek firmy Wellness Profi s.r.o. - VacuShape Beetle.

1.4.1.a Plášť podtlakové komory

Popis pláště

Plášť podtlakové komory představuje vizuálně nejvýraznější část celého přístroje. Přední část 

pláště je zaoblená, vypouklá a směrem dozadu se poměrně prudce zdvíhá. V podélné ose před-

ní části nalezneme mělký táhlý prolis elipsovitého tvaru, který plní dvě funkce: 1) zpevňuje 

plášť; 2) slouží jako určitá forma vizuálního odlehčení. Pod tímto prolisem se uvnitř podtlako-

vé komory nachází nevyužitý prázdný prostor, který nepojímá žádnou technickou komponentu 

a zároveň je mimo dosah končetin cvičící osoby, neplní tedy ani žádnou ergonomickou funkci.

REŠERŠE - DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA

Design podtlakového chodícího pásu 25

Obr.12_Přední část pláště s prolisem a průduchem vývěvy, VS Beetle



Na horní straně pláště, v její přední části pod madlem, se nachází hluboký kruhový prolis urče-

ný k odkládání láhve s pitím během cvičení. Za tímto prolisem nalezneme otvor popsaný v pře-

dešlé kapitole, kterým prochází tělo cvičící osoby. Zadní část tohoto otvoru je vymezena horní 

hranou dveří, které tvoří prakticky celou zadní stěnu pláště.

Pod dveřmi (v přízemní, zadní partii celého pláště) se nachází výrazný nástupní schod. Povrch 

jeho horní strany je opatřen hustým rastrem drobných plastických výstupků, které slouží jako 

protiskluzová ochrana. Horní strana nástupního schodu je mírně skloněna směrem vzad.

Plášť podtlakové komory je nejčastěji dodáván v bílé (méně často olivové nebo temně rudé) 

barvě s lesklou povrchovou úpravou vnějších ploch. Pro úplnost dodejme, že zatímco celý vněj-

ší povrch pláště je hladký, téměř dokonale působící, všechny vnitřní plochy jsou posety drobný-

mi oblými výstupky, které vznikají samovolně během laminovacího procesu. 

Boční stěny pláště jsou opatřeny polepy s jednoduchými grafickými motivy a logem výrobku.

Omezení tvaru pláště vlivem použité technologie

Vzhledem k tomu, že celá sklolaminátová skořepina pláště je vyráběna pomocí jednodílné la-

minovací formy, musí mít všechny stěny pláště určitý úkos vůči vertikále tak, aby bylo možné 

skořepinu z formy bez poškození vyjmout. Výrobce uvádí jako hodnotu minimálního úkosu 3°.

1.4.1.b Madla

Madla mají, jak již bylo popsáno výše, podobu svařence ocelových trubek s vysoce leštěným po-

vrchem. Díky tomu i díky svému natvarování představují vizuálně a pocitově dosti „atraktivní“ 

prvek. Přístroj je osazen celkově 2 madly. Hlavní, komplexně tvarované, rozvětvené madlo, se 

nachází na plášti, který ze 3 stran obepíná. Druhé madlo nalezneme na dveřích přístroje.
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Hlavní madlo má v bočním pohledu tvar trojúhelníku s výrazně zaoblenými rohy. Náklon, délka 

i umístění horního segmentu  trojúhelníku madla vychází z ergonomických požadavků na vyso-

kou variabilitu úchopu při cvičení.

Dveřní madlo je ladně tvarované a má podobu písmene U se třemi přímými segmenty a zaoble-

nými rohy na spodním, uzavřeném konci.

1.4.1.c Ovládací panel

Ovládací panel je rozdělen na tělo s displeji a ovladači a samostatně umístěné reproduktory 

a  větráky. Tvar těla je odvozen od rotačního elipsoidu se zploštělou horní stranou. Všechny in-

formační vstupy i výstupy přístroje nalezneme právě na této horní straně panelu, která je obrá-

cena směrem ke cvičící osobě. Nachází se zde dva nad sebou umístěné displeje, skupina tlačí-

tek s nízkým zdvihem, velké červené tlačítko nouzové brzdy, čelní panel vestavěného DVD pře-

hrávače a dvojice odkládacích přihrádek.

Tělo ovládacího panelu je přišroubováno k patce na hlavnímu madlu, které jím prochází. Panel 

je z ergonomických důvodů nakloněn v předozadní rovině o 45° vůči vertikále. Po stranách těla 

vychází z ovládacího panelu polohovatelná kovová ramena páru větráků a reproduktorů.

Krytování těla, reproduktorů i větráků je řešeno formou dvoudílných plastových výlisků prove-

dených ve stejné barvě jako sklolaminátový plášť podtlakové komory. Nejčastěji se jedná o bar-

vu bílou.
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1.4.2 ERGONOMIE PŘÍSTROJE

1.4.2.a Nastupování

Na ergonomii nastupování/vystupování z/do podtlakové komory PChP mají zásadní vliv zejmé-

na rozměry nástupního schodu a dveřního otvoru, resp. dveří. Výška nástupního schodu je 22 

cm. Šířka průchozího profilu dveřního otvoru je 40 cm. Osa otáčení dveří je skloněna v pře-

dozadní rovině o 22° vůči vertikále. K uchopení dveří při otvírání a zavírání slouží výše popsa-

né trubkové madlo. Dveře podtlakové komory jsou stranově adaptabilní, je možno je volitel-

ně osadit buď pro levostranné, nebo pravostranné otevírání. Aretace zavřených dveří , nutná 

pro utěsnění podtlakové komory, se provádí pomocí jednoduchého pákového zámku na vněj-

ší straně dveří.

1.4.2.b Utěsnění volného prostoru

Jakmile cvičící osoba vstoupí do podtlakové komory, ocitne se svým pasem (přibližně, v závislos-

ti na výšce) uprostřed elipsovitého otvoru v horní straně pláště. Šířka otvoru je 40 cm, jeho dél-

ka pak 55 cm, díky tomu se může během celého cvičení trup uživatele volně pohybovat v pře-

dozadní rovině, tak jak to přirozený charakter chůze vyžaduje.

Před spuštěním cvičebního programu je nutné utěsnit mezeru mezi okrajem otvoru v plášti 

a trupem cvičícího. K tomu slouží neoprénová manžeta, kterou si člověk nasadí na tělo a zafi-

xuje pomocí suchého zipu a přezek. Vnější okraj pružné manžety je pak přetažen přes rozšíře-

ný horní okraj lemu po obvodu celého otvoru v plášti.

1.4.2.c Vnitřní prostor podtlakové komory

Z funkčně-ergonomického hlediska je klíčové, aby byl vnitřní prostor podtlakové kabiny dosta-

tečně velký a v žádném směru neomezoval pohyby cvičící osoby. Ta musí mít možnost volně 

hýbat nohama a provádět jednotlivé kroky bez toho, aniž by docházelo ke střetům s jakouko-

li překážkou.

Samotný pás, umístěný na dně podtlakové komory, má šířku 70 cm a jeho pochozí délka je více 

než 120 cm. Šířka pláště v jeho spodní části je 76 cm a směrem nahoru se mírně zužuje.

1.4.2.d Ergonomie madel

Vzhledem k tomu, že uživatel PChP nemá vizuální kontakt s pohybujícím se pásem, ani s vlast-

níma nohama, je nutné kompenzovat tento chybějící smyslový vjem komplexně řešenými, by-

telnými madly, která zvyšují bezpečnost provozu celého přístroje a uživateli dodávají potřeb-

ný pocit jistoty.
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Během cvičení je možno se přidržovat buď postranních segmentů hlavního madla o délce cca 30 

cm, které se směrem vzad svažují pod úhlem 8°, nebo  polstrovaných krátkých madel tvořících 

rozvětvení hlavního madla v jeho přední části.

1.4.2.e  Ovladače a zobrazovače

Přístroj je osazen celkem 13 ovladači a 2 zobrazovači. Skupinu ovladačů tvoří 11 tlačítek s níz-

kým zdvihem, velké červené tlačítko nouzové brzdy a hlavní vypínač. Funkci zobrazovačů plní 

dvojice barevných LCD displejů.

Všechny ovladače i zobrazovače, kromě hlavního vypínače, jsou soustředěny na ovládacím pa-

nelu. Hlavní vypínač je umístěn na plášti podtlakové komory.

1.4.2.f Bezpečnostní systémy

VacuShape Beetle je vybaven 2 nezávislými bezpečnostními systémy. Oba slouží k okamžitému 

zastavení rozběhnutého pásu a vypnutí vývěvy v případě nehody nebo nevolnosti uživatele. 

Prvním z této dvojice systémů je nouzová brzda ovládaná tlačítkem na ovládacím panelu, pro-

vedeným v signální červené barvě. Tím druhým je optická brána umístěná v zadní části rámu 

pásu v místě, které je běžně mimo dosah končetin cvičícího. Dojde-li k přerušení paprsku fyzic-

kou překážkou, řídící elektronika zastaví pás a vypne vývěvu.

1.4.3 KONKURENČNÍ MODELY

V současnosti se výrobou PChP zabývá na celém světě přibližně 5 společností. Většina dostup-

ných modelů (bez ohledu na konkrétního výrobce) vychází ze stejné nebo jen mírně pozměně-

né koncepce funkčního uspořádání, tvarování, používaných materiálů i barevnosti.

1.4.3.a Používané materiály

Plášť podtlakové komory – sklolaminát, dno – dřevotřísková nebo MDF deska, madla – svařenec 

nerezových trubek, krytování ovládacího panelu – plastové výlisky.
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1.4.3.b Tvarování a barevnost

Barevné i tvarové řešení valné většiny PChP je poměrně nenápadité a jednotvárné, přístroje na-

příč trhem jsou si dosti podobné. Většina výrobců používá pro zhotovení pláště jednodílnou 

laminovací formu, což, alespoň do určité míry, objasňuje zmiňovanou podobnost jejich tvarů. 

Suverénně nejpoužívanější barvou pláště je bílá.

Čestnou výjimku na trhu s PChP představuje v tomto ohledu polský výrobce VacuFit. Jeho mo-

dely se ve srovnání s konkurencí vyznačují lepším tvarovým i barevným řešením. Tvarování 

plášťů zde těží z výhod, které poskytuje dvoudílná laminovací forma. Pláště jsou komplexně 

promodelované, dynamicky působící. Barevné schéma je založeno na použití dvoubarevných 

ploch v kombinaci černá – bílá, žlutá, stříbrná, oranžová, rudá nebo fialová.
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1.5 ZÁVĚR
V právě končící analytické kapitole jsme zjistili, že podtlakový chodící pás je wellness zařízení ur-

čené převážně ženám a že jeho účelem je urychlovat odbourávání tuků, a tím napomáhat hub-

nutí. Toho je dosahováno za pomoci svižné chůze na pohyblivém pásu a vystavování spodní 

části těla uživatele účinkům podtlaku. Rychlost chůze kolísá mezi 5 až 6 km/h a hodnota pro-

vozního podtlaku nepřesahuje -30 mbar. Hlavními funkčními celky PChP jsou podtlaková kabi-

na a v ní umístěný běhací pás.

Stručně jsme nastínili vývoj lidské chůze po 2 nohách, který se odehrál u prvních evolučních stá-

dií hominidů, a je s ním spojena řada změn ve stavbě lidského těla. Dověděli jsme se, že nej-

starší uzavřená lidská obuv byla nalezena v Arménii při archeologickém průzkumu jeskyně Are-

ni 1. Její stáří je odhadováno na cca 5,5 tis. let. A dále: předchůdcem moderního běhacího tre-

nažéru byla hospodářská zařízení na zvířecí pohon a dřevěné otočné válce sloužící k nápravě 

vězňů v Anglii a USA 19. stol. Fitness běhací pás spatřil světlo světa v první půli 20. stol a k jeho 

masovému rozšíření a průlomovému úspěchu na trhu došlo během šedesátých let 20. stol.

Na příkladu modelu VacuShape Beetle od firmy Wellness Profi s.r.o. jsme si ukázali, že: podtla-

ková komora většiny současných PChP je tvořena sklolaminátovou skořepinou, k jejíž výrobě 

se používá jednodílná laminovací forma; k utěsnění mezery mezi otvorem v plášti podtlakové 

komory a tělem uživatele se používá neoprénová manžeta; výkon elektromotoru pohánějícího 

pás se pohybuje okolo 2 kW a celá jednotka pásu je schopna náklonu až 15°. Neměli bychom 

opomenout ani poznatek, že optimálních výsledků v hubnutí je dosahováno při tzv. aerobních 

cvičeních, což jsou aktivity, při kterých srdce pracuje na cca 50 % až 70 % svého maxima.

Z designového hlediska je důležité zmínit se o 3 designérsky pojednaných celcích PChP, kterými 

jsou: plášť podtlakové komory, systém madel a ovládací panel. Pro většinu současné produk-

ce PChP, se kterou se na trhu setkáváme, je typická určitá nenápaditost a jednotvárnost tvarů 

i barev. Světlou výjimku představují v tomto ohledu výrobky firmy VacuFit.
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2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

2.1 VÝCHODISKA
Tématem této diplomové práce je designový návrh podtlakového chodícího pásu.

Celý tento projekt vzešel z nabídky firmy Faktum Design s.r.o. navrhnout pro výrobce podtlako-

vých chodících pásů, firmu Wellness Profi s.r.o., řadu 3 nových modelů. V prvním případě by se 

mělo jednat o redesign současného modelu VacuShape Beetle, druhý návrh by měl představo-

vat komplexní designový návrh nového modelu PChP s použitím stávajícího funkčního uspořá-

dání a konečně třetí návrh byl zadán jako vize možné podoby přístroje pro blízkou budoucnost. 

Všechny 3 návrhy byly postupně rozpracovány v zimním semestru akademického roku 2010/2011 

jako součást tzv. předdiplomového projektu s tím, že návrh č. 3 se stal hlavní náplní samotné 

diplomové práce, v jejímž rámci byl pak detailně rozebrán a dokončen.

Podmínkou v zadání prvních 2 úkolů bylo navrhnout tvar pláště PChP tak aby byl vyrobitelný ze 

sklolaminátu, za pomoci jednodílné laminovací formy.
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2.2 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU

2.2.1 NÁVRH Č. 1 - REDESIGN SOUČASNÉHO MODELU VACUSHAPE BEETLE

2.2.1.a Specifikace zadání

S podobou přístroje VacuShape Beetle jsme se důkladně seznámili v první kapitole. Redesign to-

hoto modelu spočíval v novém designovém řešení pláště podtlakové komory a systému madel 

s využitím stávajících výrobních a materiálových technologií. Cílem tohoto návrhu bylo sjedno-

tit všechny části přístroje do vizuálně kompaktního celku.

Výchozím bodem pro toto sjednocování byl ovládací panel stávajícího modelu, který zůstal beze 

změny a měl by být využit i u nově navržené verze. Autorem návrhu ovládacího panelu je stu-

dio Faktum Design, které tuto práci provedlo před cca 2 lety. Na rozdíl od ovládacího pane-

lu neprošel plášť podtlakové komory tohoto přístroje již několik let žádnou výraznější promě-

nou, což mělo za následek rozpačitost celkového vizuálního dojmu z přístroje. Jako celek půso-

bil poněkud disharmonicky. Odtud tedy požadavek na designové sjednocení nového modelu.

Zde popisovaný ovládací panel je velmi výrazným vizuálním prvkem. Hmotově je rozdělen na 1) 

tělo ve tvaru shora zploštělého rotačního elipsoidu osazeného ovladači a displeji a 2) samo-

statné párové elementy reproduktorů a větráků které jsou umístěny na koncích kovových po-

lohovatelných ramen, vybíhajících z těla panelu. Svým tvarem a členěním evokuje ovládací pa-

nel hlavu brouka s tykadly. Tohoto faktu si je výrobce dobře vědom a dál jej rozvíjí formou ob-

chodního názvu přístroje - VacuShape Beetle (angl. beetle = brouk). Z výše řečeného vyplývá, 

že bylo v podstatě nutností začlenit motiv hmyzí hlavy také do nového návrhu a dále s ním pra-

covat, resp. na jeho základě vytvořit celou redesignovou koncepci tvarového řešení přístroje.
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2.2.1.b Inspirace

Jako inspirační zdroj nemohlo v tomto případě posloužit téměř nic jiného než nesčetné množ-

ství zástupců rodu Coleoptera (Brouci) a taktéž jedna z legend automobilového průmyslu, a 

to sice vůz Volkswagen Beetle. Ani v jednom případě se ovšem nejedná o inspiraci doslovnou 

nebo popisnou. Daleko spíše jde o využití základního hmotového členění, signifikantního tva-

rosloví a s tím souvisejícího celkového výrazu.

Podíváme-li se na tělo prakticky libovolného brouka, jedna z prvních věcí, které bychom si měli 

v této souvislosti povšimnout, je členění hmyzího těla do 3 jasně odlišených, ale zároveň vzá-

jemně navazujících oddílů. Jmenovitě: hlava, hruď, zadeček. Mou snahou bylo převést určitým 

způsobem toto rozčlenění i do výsledného tvarového návrhu PChP.

2.2.1.c Popis návrhu

V našem případě se pochopitelně nejedná o hlavu, hruď ani zadeček, ale o ovládací panel jako  

samostatnou hmotovou i funkční část, která je přes trubková madla upevněna k plášti podtla-

kové komory. Je-li ovládací panel pomyslnou hlavou, potom, máme-li vyhovět zvolenému troj-

dílnému schématu, je potřeba rozdělit plášť podtlakové komory vhodným tvarováním tak, aby 

vznikl alespoň náznak 2 hmot - 2 tvarových, ale i funkčních oddílů.

Jasná a přímá souvislost mezi funkcí a tvarovým řešením je nezbytná, nechceme-li sklouznout 

k pouhým formálním etudám. Proto bylo nutné po celou dobu vývoje návrhu promýšlet mož-

né paralely mezi funkčními požadavky a tvarovými motivy. Jak je patrné z přiložených obráz-

ků, rozdělení pláště do náznaku 2 hmot bylo provedeno v jeho přední části. Tím vznikl snížený 

přední oddíl („čumák“), následovaný vystouplou zvyšující se partií, která přes mělce zaoblenou 

hranu přechází v horní stranu pláště.
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Ve snížené části se uvnitř podtlakové komory, zcela vepředu na dně, nachází samostatná prosto-

ra vývěvy oddělená od zbytku pláště vlepenými přepážkami. Tzv. čumák vymezuje jak funkčně, 

tak opticky při pohledu zvenčí prostor určený pro vývěvu. Dalším argumentem pro použití zvo-

leného členění je rozsah funkčních pohybů jednotky pásu. V těchto místech se totiž pohybu-

je její přední konec během naklánění pásu. Posledním praktickým důvodem je pevnostní hle-

disko. Hrana, kterou jsou obě části vzájemně odděleny, slouží jako výztuha skořepiny pláště a 

zmírňuje tak prohýbání jejích stěn vlivem působení podtlaku.

Shrnuto: přední snížená část představuje prostor věnovaný technickým náležitostem přístroje 

(vývěva a pás, zlepšení pevnosti pláště).

Protipólem přední části by měl být druhý vystouplý oddíl, který společně s horní stranou pláště, 

do které pozvolna přechází, představuje prostor věnovaný symbolicky i prakticky člověku - uži-

vateli. Dodejme, že uprostřed horní strany se nachází otvor, kterým prochází tělo uživatele bě-

hem cvičení.

Zbytek přístroje (boky a zadní část) je tvarován tak, aby konvenoval s výše popsanou částí před-

ní a zároveň dodržel podmínku na vyrobitelnost pomocí jednodílné laminovací formy.

S ohledem na celkovou objemnost pláště byla zvolena přiměřená barevnost - plášť je proveden 

ve světlém, krémovém tónu, který jej pohledově zmenšuje, roli barevného akcentu zde plní vý-

razně zelené dno a tělo ovládacího panelu. Reproduktory a větráky jsou pak světle hnědé se 

zlatavým nádechem.

Svým celkovým vyzněním by měl tento návrh působit harmonicky, měkce a uvolněně.
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2.2.2 NÁVRH Č. 2 - NOVÝ MODEL VYUŽÍVAJÍCÍ SOUČASNÉ FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

2.2.2.a Specifikace zadání

Co přesně je myšleno „současným funkčním uspořádáním“? Tím máme na mysli koncepci pří-

stroje, který je z funkčního hlediska rozdělen na 2 celky: 1) ovládací panel a 2) podtlakovou ko-

moru, kdy tyto části jsou vzájemně spojeny pomocí kovových madel. Platí také, že podtlaková 

komora se skládá z plochého dna a pláště, který je do něj vsazen. Plášť je provedený jako sklo-

laminátová skořepina.

Pokud návrh č. 1 představoval redesign aktuálního modelu, pak návrh č. 2 byl zadán jako kom-

plexní svébytné designérské řešení všech částí přístroje. To znamená navrhnout plášť podtla-

kové komory, systém madel i podobu ovládacího panelu.

2.2.2.b Inspirace

Zatímco u předchozího návrhu bylo inspirační východisko poměrně jasně definováno použitím 

původního ovládacího panelu, který odkazoval k symbolice z říše hmyzu, v případě tohoto úko-

lu se jednalo o nepopsaný list a bylo jen na mém rozhodnutí, kam se pro inspiraci obrátím. 

Hlavním kritériem při rozhodování o formální stylizaci návrhu byl požadavek na zachování jis-

té tvarové a výrazové jednoty mezi prvním a druhým návrhem. Výrobce logicky požadoval, aby 

bylo při pohledu na oba zmíněné návrhy jasně patrné, že patří do jedné výrobní řady, resp. po-

chází od stejné společnosti.

S ohledem na celkově měkký přirozený dojem, který vzbuzuje první návrh, jsem se rozhodl po-

stavit stylovou jednotu obou úkolů na jejich výrazovém protikladu. Můžeme říci, že východis-

kem mi bylo úsloví o vzájemném přitahování se a jednotě opačných pólů, tak jak ji známe např. 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU

Design podtlakového chodícího pásu 37

Obr.21_Tatra Jamal Evo IV



z taoistické nauky. Tento výrazový protiklad se má týkat zejména tvarování přístroje. Naopak 

barevnost bude sloužit jako jednoznačný spojovací článek modelů.

Prakticky to znamená, že druhý návrh by v sobě měl zračit energii a jistou dávku napětí vyjádře-

nou ostřejšími hranami a přímějšími, méně zakřivenými plochami. Sám pro sebe jsem si tvary 

druhého návrhu definoval jako tzv. mužský styl, oproti prvnímu, tzv. ženskému stylu.

Co tedy nakonec posloužilo jako vizuální inspirační zdroj pro návrh č. 2? Nákladní automobil, zá-

vodní truck Tatra Jamal Evo IV. Proti přírodní inspiraci v prvním úkolu zde stojí inspirace svě-

tem techniky.

2.2.2.c Popis návrhu

Pro návrh je charakteristická boční linie s trojitým zalomením v přední části a mírným „nahrbe-

ním“ v horní pasáži. Přední i zadní konec pláště jsou pojaty jako vystupující stupně s relativ-

ně ostrými hranami. Tyto dvě hmoty mezi sebou mají určitou dojmovou vazbu, přičemž před-

ní stupeň zde funguje velmi podobně jako snížená přední část v případě předchozího návrhu 

- jedná se o tvarově vymezený prostor určený pro instalaci vývěvy.

Madlo bylo oproti prvnímu návrhu výrazně zjednodušeno. Část, ve které původní madlo pře-

sahuje přes boční strany pláště směrem dolů, byla zcela vynechána. Velkou měrou se na tom-

to řešení podílela snaha o výrazovou úspornost celého návrhu, s čímž souvisí také jistá mate-

riálová úspora.

Samostatnou kapitolou je pro tento úkol nový prvek - ovládací panel. Zatímco předchozí ná-

vrh počítá s použitím původního ovládacího panelu, který je osazen 2 displeji (zobrazovači) a 

velkým počtem doprovodných tlačítek (ovladačů), v tomto případě bylo výrobcem zadáno, že 

nový ovládací panel bude integrovat ovládání i sdělování do jednoho prvku - dotykového LCD 
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displeje. Zachováno zůstalo použití 1) reproduktoru (zde ovšem zapuštěného do těla panelu, 

tedy ne samostatného, jako je tomu u návrhu č. 1), 2) DVD mechaniky (v tomto případě ovšem 

tzv. štěrbinové, bez čelního panelu, jako je tomu u původní verze), 3) odkládacích přihrádek a 

4) tlačítka nouzové brzdy.

Ovládací panel je v čelním pohledu pojat jako vertikální řazení jednotlivých elementů (ve smě-

ru od shora dolů: reproduktor, dotykový displej, odkládací přihrádka, tlačítko nouzové brzdy a 

vstup štěrbinové mechaniky) uchycených v prosté, lehce zakřivené ploše krytu. Tvarové napětí 

by mělo být utvářeno hmotami reproduktoru a mechaniky, které výrazně vystupují téměř kol-

mo vůči čelnímu panelu.
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Barevně byl tento návrh pojednán obdobně jako v předešlém případě - světlý, téměř bílý plášť, 

výrazně modré dno, které pohledově poskytuje zbytku přístroje pevnou oporu, a ovládací pa-

nel v tmavě fialové. Tmavá barva panelu byla volena se záměrem opticky vyrovnat jinak po-

měrně neproporční vztah velikosti pláště a panelu - tmavý odstín panel pohledově zvětšuje.

Jak již bylo řečeno, návrh by měl působit dynamicky, měl by v uživateli vyvolávat pocit příjem-

ného napětí, tvarově by měl kontrastovat s návrhem č. 1.

2.2.3 NÁVRH Č. 3 - DESIGNOVÁ VIZE PODTLAKOVÉHO CHODÍCÍHO PÁSU

2.2.3.a Specifikace zadání

Tento návrh je těžištěm celé diplomové práce. Cílem bylo v tomto případě vytvoření „futuris-

tické“ designové vize podtlakového chodícího pásu. Takové zadání si žádá výrazně jiný přístup, 

než jaký byl uplatněn v předchozích dvou případech. Má-li být návrh opravdu progresivní, do 

budoucnosti zaměřený, je nutné nezabývat se pouze změnou tvaru výrobku dle předpokláda-

ných vývojových trendů, ale snažit se nalézt zcela novou koncepci celé věci. Vytvořit novou po-

dobu daného přístroje s novým funkčním uspořádáním. Zde je třeba zdůraznit, že tato diplo-

mová práce je prací designérskou, ne konstrukční. Z toho vyplývá, že otázky konstrukce a a kon-

krétních technických řešení jsou rozpracovány spíše rámcově.

2.2.3.b Rozvaha

Je to skvělý pocit, když máte možnost dát tvar něčemu zcela novému. Kam se v takovém přípa-

dě obrátit pro inspiraci? Kamkoli. Důležitý je svěží pohled a důraz kladený na funkční náležitos-

ti. Forma by, dle mého mínění, měla jednoznačně vycházet z funkce.

Při uvažování nad tímto úkolem jsem v myšlenkách zabrousil na pocity uživatele PChP. Z vlast-

ní zkušenosti dobře vím, že stát před tímto zařízením, vnímat jeho objemnost, posléze pozo-

rovat, jak se vlivem podtlaku prohýbají jeho stěny za doprovodu ne právě příjemných zvuko-

vých efektů, je samo o sobě silným zážitkem. Nemluvě o vyzkoušení si jeho účinků na vlastní 

kůži. K tomu jsem zkrátka nesebral odvahu. Zbaběle jsem odmítl. Dá se ovšem předpokládat, 

že nejsem sám, v kom PChP vzbuzuje pocity tohoto typu. Otázka zní, co by se s tím dalo dělat? 

Je možné ten přístroj nějak změnit, něčím vylepšit tak, aby působil celkově přívětivěji? Domní-

vám se, že ano. Pokusil jsem se o to v této diplomové práci.

Čím by se dalo to vylepšování započít? Co je na přístroji to, co by mohlo případné uživatele nej-

více odrazovat?
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Mám za to, že problém má 2 hlavní příčiny: 1) velikost podtlakové komory - jedná se o mohut-

ný díl, který dojmově opanuje své okolí, působí dominantně a 2) vědomí, že spodní 2/3 vaše-

ho těla jsou ukryty v této komoře - nevíte, co se děje uvnitř, nemáte vizuální kontakt se svý-

ma nohama. To, že se pás rozpohyboval, zjišťujete skrze fyzický kontakt chodidel s podložkou, 

resp. z údajů na hlavním displeji. To samé platí pro náklon pásu a působení podtlaku. Vše mů-

žete vnímat jen zprostředkovaně. Domnívám se, že toto jsou uzlové body případné nespoko-

jenosti uživatele PChP.

Jaké se zde nabízí řešení? Co je možno provést jinak?

Ad 1): Plášť podtlakové komory stávajících modelů je pevný, celý pás je umístěn uvnitř komory. 

Celá komora musí být dostatečně velká na to, aby se v ní jednotka pásu mohla volně naklánět. 

Přesněji řečeno, je třeba opláštit určitý objem, jehož výrazná část je buď využívána jen podmí-

nečně (přední část podtlakové komory - využívána pouze ve chvílích, kdy je pás nakloněn), a 

nebo není využívána vůbec (oblast nacházející se mezi přední a horní stranou pláště; tato leží 

jak mimo rozsah pracovních pohybů pásu, tak mimo dosah končetin uživatele). Možné řešení? 

Použít jinou stavbu podtlakové komory, pás pojmout jako samostatný konstrukční celek, změ-

nit materiál pláště.

Ad 2): Umožnit uživateli maximální vizuální kontakt se všemi funkčními procesy, které se v zaří-

zení odehrávají. Jednoduše: když se pás naklání, chci mít přímou vazbu s tímto dějem, chci to 

naklánění vidět. Obdobně pro působení podtlaku: ve chvíli, kdy je zapnuta vývěva a uvnitř ko-

mory se začne vytvářet podtlak, bych rád viděl efekt této změny na něčem hmatatelném. To 

by mělo významnou měrou přispět ke zvýšení uživatelského komfortu PChP, uživatel by se měl 

díky těmto opatřením cítit jistě a přirozeně bezpečně.

K čemu tato rozvaha vede?

K vytvoření zcela nové podoby a funkční koncepce podtlakového chodícího pásu.
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2.2.3.c Nová koncepce

Varianta A

Základem koncepce je použití 2 základen: 1) vnější, stabilní a 2) vnitřní, nakláněcí, ve které je 

uložen pás. Vnitřní základna je otočně uchycena v základně vnější tak, aby se její přední konec 

mohl zvedat.

Dále rozdělení podtlakové komory do 2 částí: 1) spodní (= vnitřní základna), která je pevně za-

krytovaná a 2) horní, poddajné, skládací, tvořené rovnoběžnými, prakticky vodorovnými výztu-

žemi, mezi kterými je napnuta vzduchotěsná látka (neoprén).

Použití horního rámu, ke kterému je připevněno madlo. Zároveň se zde nachází úchyty pro fixa-

ci měchu v horní, provozní poloze. Do rámu je navíc zasazena konzola nesoucí ovládací panel.
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Varianta B

Koncepce založená na použití 1 stabilní základny, vějířovitě rozeviratelného rámu a měchu s ra-

diálními výztuhami.

Problémy: 1) Kam (k jaké součásti) uchytit ovládací panel? 2) Jak vyřešit madla? 3) Jakým způso-

bem zajistit bezpečné a pohodlné nastupování do přístroje? 4) Vzhledem k danému konstrukč-

nímu uspořádání neřešitelná disproporčnost měchu a základny.

Toto řešení bylo vyhodnoceno jako slepá ulička, projekt pokračoval rozvojem varianty A.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU

Design podtlakového chodícího pásu 43

Obr.28_Skica návrhu č. 3, Var. B



2.2.3.d Inspirace

Coby inspirace mi v tomto případě posloužily 3 věci, které spolu na první pohled příliš nesouvi-

sí. Jedná se o 1) krinolínu, 2) měch a 3) prototyp BMW Gina.

Vzhledem k tomu, že podtlakový chodící pás je určen převážně pro ženskou klientelu, byla část 

úvah o inspiračních zdrojích nasměrována do oblasti všeho ženského, všeho, co souvisí s „žen-

ským“ světem nebo co ho případně charakterizuje. Tak došlo i na krinolínu. Krinolína, neboli 

pevná výztuha dámských šatů. Kostra potažená látkou, která je díky tomu vytvarována do po-

žadovaného tvaru.

BMW Gina? Koncept mnichovské automobilky, vůz měnící svůj tvar za pomoci pohybujících se 

napínacích drátů, přes které je napnuta pružná látka, to vše ve velmi podmanivých formách. 

Vlastně se jedná o takovou moderní adaptaci krinolíny - automobil v proměnlivých šatech.
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A měch: zařízení, se kterým jsou spojeny pojmy jako vzduchotěsnost pružnost, skladnost, pře-

tlak, rozhraní uvnitř/vně.

2.2.3.e Popis návrhu

Tento návrh je odvozen od výše popsané koncepce založené na členění celého přístroje na 5 

hlavních funkčních celků, kterými jsou: 1) vnější stabilní základna, 2) vnitřní nakláněcí základ-

na, 3) horní rám s madlem; 4) ovládací panel a 5) vzduchotěsný měch. Vnitřní základna tvoří 

společně s měchem podtlakovou komoru.

Tvarová charakteristika je založena na mírně a plynule formovaných plochých základnách (vněj-

ší základna je pevně spojena s horním rámem, vnitřní pak s měchem) a do výšky se tyčícím, or-

ganicky pojatým horním rámem, který je „opentlen“ měkce tvarovaným trubkovým madlem. 
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Z přední části rámu pak vychází prostá konzola, která nese ovládací panel členěný na tělo, část 

s dotykovým displejem a okrouhlé reproduktory po stranách panelu. V prostoru vymezeném 

rámem se může volně pohybovat měch složený z lehce prohnutých, subtilně působících, ob-

vodových výztuží v kombinaci s plochami elastické neoprénové výplně, která dává celému mě-

chu jeho tvárnost a skladnost.

Po stručném seznámení s jádrem diplomové práce následuje detailní rozbor tohoto konkrétní-

ho návrhu usazený do jednotlivých tematických okruhů. Všechny zbývající kapitoly této práce 

se zabývají popisem právě tohoto návrhu.
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2.3 TVAROVÉ A KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

2.3.1 HMOTOVÉ ČLENĚNÍ

Hmotové členění vychází z výše popsané pětidílné koncepce funkčního uspořádání (2 základny, 

horní rám, ovládací panel, měch). Jednotlivé objemové a tvarové celky jsou definovány na zá-

kladě rozdílných funkcí příslušných částí.

2.3.1.a Vnější základna

Poskytuje oporu všem zbývajícím částem přístroje, jedná se o jeho nejširší část. Ostatní čás-

ti jsou do ní buď přímo (vnitřní základna, horní rám), nebo nepřímo (ovládací panel, měch) 

uchyceny. Má podobu nízké přízemní hmoty s profilem širokého písmene U. Do její středové 
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prohlubně tvarově přesně zapadá nakláněcí základna. Od poloviny směrem dozadu  se plynu-

lým náběhem po obou stranách výrazně rozšiřuje. Toto rozšíření plní funkci nástupních scho-

dů (levý a pravý).

Základem tvarování této části je mírně vyklenutá, směrem dozadu se svažující křivka její horní 

partie.

2.3.1.b Vnitřní základna

Vnitřní základna je tvarově odvozena od prostého kvádru. Většinou svého objemu se nachází ve 

středové prohlubni vnější základny, kterou výškově přesahuje jen hořejšími okraji boků a vrch-

ní stranou. Přední konec vnitřní základny se může, díky otočnému uložení své zadní části, zdví-

hat vůči základně vnější. Zdvih zajišťuje k tomu určený mechanismus. Ve výchozím nezdviže-

ném stavu tvoří obě základny dohromady kompaktní tvarový celek. Jsou navrženy jako do sebe 

navzájem zapadající „kus a protikus“.

V bočním pohledu je, podobně jako vnější základna, charakterizována mírně vyklenutou, napja-

tou křivkou horní partie. Navíc se zde setkáváme s protvarovanými čely. Přední i zadní čelo jsou 

pojednány jako poměrně ostré střety negativně a pozitivně skloněné plochy. Při pravém okraji 

předního čela se nalézá kruhový otvor sloužící jako průduch vývěvy. Většinu plochy přední čás-

ti horní strany této základny tvoří víko strojovny ohraničené výraznou spárou.

2.3.1.c Horní rám

Horní rám plní funkci nosného prvku pro madlo, ovládací panel a měch v horní poloze. Jeho tva-

rování bylo řešeno zároveň s tvarováním měchu a vychází z jasně daných funkčních a ergono-

mických požadavků.
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Jeho tvar je odvozen z písmene U, které je v bočním pohledu zalomeno téměř do pravého úhlu, 

a zároveň v pohledu zepředu stranově symetricky mírně prohnuto směrem ven. V řezu má tvar 

sférického trojúhelníku.

Téměř vertikálně orientovaný rám představuje kontrastní tvarový prvek vůči oběma horizontál-

ně pojatým základnám.

2.3.1.d Ovládací panel

Ovládací panel je přes jednoduchou, v bočním pohledu zalomenou konzolu uchycen do horní-

ho rámu v jeho nejvyšším místě (v ose přístroje). Je hmotově rozčleněn na 1) lehce prohnuté 

tělo, do kterého je vložen 2) vyklápěcí, plošně pojednaný díl displeje a po stranách pak 3) dvo-

jice různě velkých okrouhlých reproduktorů, které v čelním pohledu narušují prostou siluetu 

těla ovládacího panelu.

Určujícím tvarovým prvkem je v tomto případě dotykový displej, jehož rovinnost se stala výcho-

zím motivem pro formální pojednání celého panelu.

2.3.1.e Měch

Měch představuje velmi výrazný, hmotově ambivalentní objekt. Spojuje v sobě protiklady, jako 

např. prázdnotu s plností, skladnost s objemností, či pevnost tvaru s jeho proměnlivostí. Měch 

má 3 charakteristické podoby, které se průběžně přecházejí jedna v druhou v závislosti na 3 

různých funkčních stavech PChP. Jedná se o 1) stav před použitím přístroje - měch se nachá-

zí v dolní poloze, je složený, nemá pevný, jasně definovaný tvar; 2) stav před spuštěním vývě-

vy - měch je v horní poloze, upevněn k hornímu rámu, vzhledem k tomu, že na něj dosud ne-

působí podtlak, jsou jeho neoprénové plochy napjaté, avšak ne prohnuté, měch má v této fázi 

určitý tvar připomínající homolovitý kopec tak, jak jej známe např. z maleb zachycujících čín-

skou krajinu; 3) stav během provozu přístroje - měch je, na rozdíl od předchozího popisované-

ho stavu, vystaven působení podtlaku, jeho neoprénové plochy jsou maximální prohnuty smě-

rem dovnitř komory, vnější tvar v tomto stavu reflektuje vnitřní napětí součásti.

Tvarovým základem měchu jsou obvodové, soustředné, subtilně působící výztuže (žebra), uspo-

řádané tak, že spodní výztuž je největší, silně protáhlá a směrem nahoru se výztuže postupně 

zmenšují a výrazně zkracují. Při pohledu shora a z boku jsou výztuže seřazeny od největší po 

nejmenší, v horním pohledu do sebe navíc zapadají podobně jako matrjošky.

V bočním pohledu jsou žebra mírně vyklenuta, podobně jako výše popsané horní strany obou 

základen.

Tvarovým i funkčním zakončením celého měchu je horní žebro. Jeho tvarování vychází, při srov-

nání s ostatními žebry, z jiného základu, který sleduje jeho odlišnou funkci. Toto žebro je opat-
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řeno 1) okrajovým lemem pro nasazení těsnící manžety, 2) předním a zadním madlem a 3) cel-

kem 4 postranními výstupky pro manipulaci a uchycení do horního rámu. 

2.3.2 PROPORCE

Proporční rozvržení celého přístroje i jeho dílčích částí je přímo odvozeno od rozměrů a propor-

cí lidského těla v kombinaci s konstrukčním uspořádáním PChP. Klíčovými proporčními vztahy 

jsou v tomto případě délka, šířka a výška obou základen a výška horního rámu, resp. měchu.

Východiskem pro stanovení délky a šířky obou základen jsou rozměry pásu, které zase vychá-

zí z parametrů lidské chůze (resp. běhu). Délka pásu není dána pouze lidskými proporcemi, ale 

také jeho konstrukcí - v jednotce pásu jsou za sebou řazeny strojovna a samotný běhací pás, 
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celková délka je tedy součtem délek těchto 2 dílčích úseků. Výška pásu je dána pouze jeho kon-

strukcí (konkrétně průměrem napínacích válců pásu).

Výška horního rámu a měchu upevněného v horní poloze vychází z požadavku na umístění okra-

je podtlakové komory, což je v tomto případě horní žebro měchu, do oblasti pasu cvičící osoby.

2.3.3 TVAROVÁNÍ ZÁKLADEN

Tvarování obou základen prošlo postupným třífázovým vývojem.

2.3.3.a Varianta A

U varianty A byla vnitřní základna rozdělena do 2 hmot, což přímo odráželo vnitřní funkční uspo-

řádání přístroje. V hlavní části, těle základny, se nacházel běhací pás, zatímco přední, vystoup-

lá hmota tvořící jakýsi „čumák“ představovala prostor strojovny.
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2.3.3.b Varianta B

Tvarování základen bylo postupně zjednodušováno. Cílem bylo dosáhnout celkově kompaktní-

ho výrazu. Ve variantě B byl vypuštěn „čumák“. Oddíl strojovny je zde naznačen pouze výško-

vým odsazením přední části. Vnější základna zde obklopuje základnu obklopuje základnu vnitř-

ní z obou stran a zepředu, jejich horní hrany se nacházejí téměř ve stejné úrovni.

2.3.3.c Varianta C

Tato alternativa byla použita ve finálním návrhu. Členění vnitřní nakláněcí základny zcela zmize-

lo, základna nyní tvarově vychází z prostého kvádru. Přední i zadní čelo jsou protvarovány dvo-

jící lomených ploch. Bočnice vnější základny byly v přední polovině výrazně sníženy, čelo bylo 

odstraněno, přední hrana je nyní podsunuta pod vnitřní základnu. Postranní rozšíření bylo po-

jednáno pomocí plynulého hmotového přechodu.
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2.4 ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

2.4.1 ERGONOMICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE

Ještě před tím, než se pustíme do hledání a vymezování jednotlivých ergonomických paramet-

rů tohoto PChP, považuji na nezbytné seznámit laskavého čtenáře se způsobem používání pří-

stroje, resp. s posloupností úkonů (ve vztahu k ergonomii), které uživatel při běžném provozu 

provádí.

2.4.1.a Způsob použití

Příchod k přístroji, ten je zapnut a připraven k provozu. Nakláněcí základna je v dolní poloze stej-

ně jako měch.

Vstup na nášlapnou plochu pásu - přistoupíme ze strany k přístroji (možný oboustranný nástup 

bez omezení), jednou rukou se chytneme madla, uděláme krok na nástupní schod a další už 

přímo na pás do prostoru vymezeného horním žebrem měchu.
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Ve chvíli, kdy stojíme na pásu, je zapotřebí dostat měch do jeho horní polohy. Měch se zvedá 

ručně. Shýbneme se a oběma rukama uchopíme měch za madla (přední a zadní) na horním 

žebru. Postavíme se, měch vytáhneme vzhůru a zafixujeme v horní poloze pomocí postranních 

výstupků na horním žebru, které zapadají do protikusu drážek a pružných úchytů umístěných 

na horním rámu přístroje. Horní žebro měchu se ve své horní poloze nachází přibližně ve výš-

ce našeho pasu. 

K tomu, aby bylo možno uvést celý přístroj do chodu, je ještě nutné utěsnit podtlakovou komo-

ru. Ta je v tomto případě tvořena vnitřní nakláněcí základnou a měchem. Utěsnit je potřeba 

mezeru vzniklou mezi  naším trupem a horním žebrem. To provedeme pomocí externí neopré-

nové manžety, kterou si navlékneme na tělo, zafixujeme pomocí suchého zipu a přezek a ná-

sledně přetáhneme její spodní konec (manžeta je pružná) přes lem na okraji horního žebra. 

Tím dojde k vzduchotěsnému zajištění prostoru podtlakové komory.
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Obr.45_Zvednutí měchu Obr.46_Uchycení měchu k rámu

Obr.47_Schéma upevnění horního žebra měchu do rámu



Nyní můžeme spustit chodící pás a posléze i vývěvu, která začne z prostoru podtlakové komory 

vysávat vzduch, a tím vytvářet kýžený podtlak.

Nyní probíhá běžné cvičení na PChP - chůze rychlostí 5 až 6 km/, v podtlaku o hodnotě max -30 

mbar. Během chůze je možno: 1) upravovat sklon pásu v rozsahu 0 až 6° a dále 2) měnit polo-

hu ovládacího panelu: a) posuv celého ovládacího panelu po konzole nebo b) náklon displeje.

O rozsahu a směrech, ve kterých lze nastavit polohu ovládacího panelu a displeje, viz. níže.

Ukončení cvičební jednotky, vypnutí přístroje, složení měchu do výchozí spodní polohy i výstup 

z přístroje probíhají stejně, jako jednotlivé výše popsané úkony, pouze jsou prováděny v opač-

ném pořadí.

2.4.1.b Vymezení ergonomických parametrů

Přehled uvedený v předešlé kapitole by nám měl poskytnout poměrně dobrou představu o díl-

čích ergonomických parametrech, které se přístroje týkají. Pro úplnost ještě dodejme, že celé 

zařízení je napájeno z veřejné elektrické sítě, 230 V, 50 Hz.

Při nástupu jsou zásadními parametry: 1) výška schodu = cca 190 mm (horní plocha schodu je 

mírně skloněna; 2) rozměr horní nášlapné plochy schodu = cca 340 x 120 mm); 3) výška mad-

la (měřeno od země po střed úchopové oblasti) pro přidržení se během nastupování = 1220 

mm; 4) vzdálenost mezi středem nášlapné plochy schodu a přibližným středem nášlapné plo-

chy pásu (resp. délka kroku ze schodu na pás) = 550 mm.

Zvedání měchu: 1) výška zdvihu potřebného k upevnění měchu do horního rámu = cca 910 mm; 
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2) horizontální vzdálenost mezi horním žebrem v dolní a horní poloze (předozadní pohyb žebra 

během zdvihu) = cca 90 mm; 3) délka horního žebra (vzdálenost jeho madel) = 720 mm; 4) roz-

měry průchozího profilu žebra = 490 x 460 mm; 5) náklon potřebný k zafixování žebra v dráž-

kách a úchytech horního rámu = 5°

Během cvičení: 1) vzdálenost mezi uživatelem a přední částí madla (měřeno rovnoběžně s po-

délnou osou přístroje) = cca 520 mm; 2) vzdálenost mezi podélnou osou přístroje a boční čás-

tí madla = cca 320 mm.

Parametry displeje: 1) úhlopříčka displeje = 7“; 2) zorný úhel vůči displeji (ve svislé rovině) = 20°; 

3) náklon osy zorného úhlu vůči horizontále = -30°; 4) zorný úhel vůči displeji (ve vodorovné ro-

vině) = 26°

Nastavitelnost ovládacího panelu: 1) délka posunu celého ovládacího panelu po konzole (konzo-

la je vůči svislici skloněna o 30°, při posunu panelu dochází tedy jak ke změně jeho vzdálenos-

ti od země, tak ke změně jeho vzdálenosti od uživatele) = 80 mm; 2) max. náklon displeje vůči 

jeho výchozí pozici (-30° vůči vertikále) = 18°.

Doplňující údaje

Celá nášlapná plocha schodu je pokryta protiskluzovou pryžovou podložkou.

Náklon displeje se reguluje ručně. K nastavení polohy celého ovládacího panelu slouží otočný 

kruhový ovladač umístěný na přední straně konzoly (z pohledu uživatele stojícího v přístroji je 

ovladač za ovládacím panelem).

V nejvyšší partii horního rámu na straně přivrácené k uživateli se nachází osově symetrická dvo-

jice ledvinovitých prohlubní, které slouží jako odkládací přihrádky na drobné předměty.
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Obr.49_Nastavitelnost ovládacího panelu Obr.50_Náklon displeje



2.4.2 OVLADAČE A SDĚLOVAČE

Veškeré ovládací i sdělovací funkce celého PChP jsou soustředěny do dotykového displeje na 

ovládacím panelu, který plní funkci ovladače i sdělovače v jednom. Jedinými 2 výjimkami jsou 

1) ovladač nouzové brzdy umístěný samostatně uprostřed horního rámu přímo před uživate-

lem a 2) velké plošné tlačítko lícující s okolní plochou, které se nachází uprostřed předního čela 

vnitřní základny.

Ad 1) Ovladač nouzové brzdy slouží k okamžitému vypnutí celého přístroje (tzn., že dojde k za-

stavení pásu a odpojení vývěvy) v případy potřeby. Tou může být jakákoli nenadálá událost, 

která se během cvičení na PChP vyskytne, typicky např. nehoda nebo nevolnost uživatele.

Pro snadnou a rychlou identifikaci je tlačítko na horní ploše opatřeno kruhovou značkou prove-

denou v signální červené barvě, průměr značky je 20 mm.

Ad 2) Tlačítkem na předním čele základny se otevírá víko strojovny, které se nachází v jeho bez-

prostřední blízkosti.

2.4.3 MADLA

Zařízení je opatřeno 1 komplexním madlem, které je provedeno jako svařenec ohýbaných tru-

bek z nerezové oceli. Toto madlo slouží jak pro krátkodobé přidržení se během nastupování 

do PChP (svislá pobočná část madla), tak pro dlouhodobé držení se v průběhu celého cviče-

ní (úsek madla ve tvaru písmene U nacházející se mírně po stranách a především před uživa-

telem).

Tvarování a rozměry madla dovolují průběžně měnit úchop dle aktuálních preferencí uživatele. 

Průměr madlové trubky je 32 mm. Vysoká variabilita úchopů přispívá, spolu s optimálním prů-

měrem madla, ke zvýšení uživatelského komfortu přístroje.
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Obr.51_Horní partie s dotykovým dispelejem a proporční figurou



2.4.4 VNITŘNÍ PROSTOR PODTLAKOVÉ KOMORY

Vnitřní prostor podtlakové komory sestávající z nakláněcí základny a měchu musí být rozměro-

vě dimenzován tak, aby neomezoval žádný z běžných pohybů uživatele. Běžnými pohyby jsou 

zde myšleny všechny myslitelné pohyby dolních končetin související s chůzí při rychlosti okolo 

5 km/h. Požadavku na neomezování pohybu odpovídá i natvarování měchu, který se směrem 

dolů zvětšuje tak, aby umožňoval provádění typických kyvných pohybů dolních končetin  při 

jednotlivých krocích. Tento požadavek musí být splněn v celém rozsahu popisovaných pohybů, 

který je dán rychlostí chůze a od ní odvozenou délkou kroků, respektive úhlem, který nohy vzá-

jemně svírají ve svých mezních polohách.

Délka měchu v jeho spodní částí je 1460 mm, jeho šířka pak 630 mm.

2.4.5 UŽIVATELSKÝ KOMFORT

Hlavním přínosem tohoto návrhu, po stránce uživatelského komfortu, je odhalení funkčních 

procesů přístroje zraku uživatele. U dnes obvyklých modelů PChP je plášť podtlakové komory 

pevný a statický. Běhací pás je umístěn uvnitř této komory. Z toho vyplývá, že 1) uživatel nemá 

vizuální kontakt s pásem a nemůže pozorovat změnu jeho náklonu a 2) nemá možnost pozoro-

vat účinky podtlaku na něčem hmatatelném - o tom, že se uvnitř komory začal vytvářet podtlak 

se dozví pouze zprostředkovaně, skrze informace na displeji a svůj vlastní fyzický pocit.

Domnívám se, že tyto chybějící přímé vazby mohou v uživateli PChP poměrně snadno vyvolá-

vat pocit nejistoty a vnitřní nepohody. Mou snahou bylo odstranit tyto nedostatky a zvýšit uži-

vatelský komfort celého zařízení „přiznáním“ výše popsaných dějů. Toho bylo dosaženo použi-

tím nové koncepce přístroje, kdy se pás nachází v tzv. nakláněcí základně, která tvoří hmotově 

i funkčně samostatnou část napojenou na skládací neoprénový měch. Tyto 2 části dohromady 

fungují jako podtlaková komora. Díky osamostatnění pásu je možno přímo pozorovat jeho na-

klánění. Podobně lze pozorovat účinky působení podtlaku na měchu tvořeného pružnými ne-

oprénovými plochami napjatými mezi pevné výztuže. Při spuštění vývěvy dojde k výraznému 

prohnutí těchto neoprénových ploch směrem dovnitř komory.
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2.5 BAREVNÉ ŘEŠENÍ
Sjednocujícím motivem při tvorbě barevných schémat tohoto návrhu byla snaha vymezit se vůči 

barevnosti, která je u současných fitness a wellness zařízení používána. Ta bývají zpravidla po-

jednána v černé, která je doplněna škálou šedých odstínů. Výjimečně se setkáváme s oživují-

cím barevným akcentem oranžové či modré.

2.5.1 VARIANTA A

Toto provedení by mělo působit klidným, jemným, uvolněným, sebejistým a nenuceným do-

jmem. Vnější základna, horní rám a konzola jsou bílé, vnitřní základna, tělo ovládacího panelu 

a žebrování měchu je perlově šedé. Zbylé části jsou světle fialové (lila).
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Obr.52_Barevná varianta A

Obr.53_Barevná varianta A



2.5.2 VARIANTA B

Varianta B by měla působit výrazně, směle, ambiciózně a progresívně. Vnější základna, hor-

ní rám a konzola jsou bílé, vnitřní základna spolu s měchem jsou borovicově zelené. Kryty re-

produktorů a mřížka průduchu vývěvy jsou žluté, zbylé části jsou provedeny v odstínech šedi.
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Obr.55_Barevná varianta B

Obr.54_Barevná varianta B



2.5.3 VARIANTA C

Zde by měla barevnost evokovat pojmy jako hravost, mládí, vtip a drzost. Měla by na sebe pou-

tat pozornost už při prvním pohledu.
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Obr.57_Barevná varianta C

Obr.56_Barevná varianta C



2.6 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

2.6.1 KONSTRUKCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

2.6.1.a Vnitřní nakláněcí základna

Konstrukční řešení tohoto funkčního celku je odvozeno od konstrukce jednotky běhacího pásu 

tak, jak je provedena v přístroji VacuShape Beetle, firmy Wellness Profi s.r.o. Jeho základem je 

obvodový rám svařený z ocelových nosníků s obdélníkovým profilem, který je doplněn vnitř-

ními příčkami. Do rámu jsou uchyceny 2, za sebou řazené funkční oddíly. Vepředu se nachá-

zí 1) strojovna s elektromotorem, vývěvou, jednotkou řídící elektroniky a zvedacím mechanis-

mem, který může být proveden buď jako hydraulický válec, nebo jako šnek se šnekovým hře-

benem. Za strojovnou následuje 2) oddíl běhacího pásu tvořený napínacími válci, nášlapnou 

deskou a samotným pásem.

Pás je poháněn elektromotorem, který přes řemenový převod roztáčí jeho přední napínací vá-

lec. Zvedací mechanismus je umístěn vně krytování nakláněcí základny, mimo prostor podtla-

kové komory.

Vnitřní základna je pomocí čepů, které se nachází v její zadní části, otočně uložena do základny 

vnější. Osa otáčení je vodorovná, příčně orientovaná. Náklon je realizován pomocí výše popsa-

ného zvedacího mechanismu. Maximální náklon je 6°.
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Obr.58_Konstrukční řešení - vnitřní základna



2.6.1.b Vnější stabilní základna s horním rámem

Tento celek slouží jako oporná konstrukce pro ostatní části přístroje (vnitřní základna, měch, 

ovládací panel). Samotná základna je složena z 1) podélných bočnic v podobě svařence pro-

filovaných kovových nosníků a 2) 3 vnitřních příček. Do středu přední příčky je otočně uložen 

dolní konec zvedacího mechanismu vnitřní základny. Konstrukce horního rámu je tvořena sva-

řencem ohýbaných ocelových trubek. V nejvyšší části rámu, na podélné ose celého přístroje je 

k nosné trubce uchycena dutá kovová vložka sloužící pro zasunutí konzoly ovládacího panelu.
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Obr.59_Konstrukční řešení - přední část vnitřní základny se strojovnou

Obr.60_Konstrukční řešení - vnější základna s horním rámem
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Obr.62_Konstrukční řešení - celý přístroj při náklonu vnitřní základny

Obr.61_Konstrukční řešení - celý přístroj



2.6.1.c Měch

Měch je tvořen obvodovými výztužemi (žebry), do kterých jsou uchyceny pružné vzduchotěsné 

pásové výplně.

2.6.2 MATERIÁLY

Krytování obou základen, horního rámu a ovládacího panelu je provedeno v ABS. Madlo je z ne-

rezové oceli s leštěným povrchem. Žebra měchu by byla řešena buď jako hliníkové, nebo plas-

tové profily. Pásové výplně, které se nachází mezi jednotlivými žebry jsou vyrobeny ze vzdu-

chotěsného neoprénu. Podložky, které umístěné na horní straně vnější základny a nástupních 

schodech jsou pryžové.

2.6.3 ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
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2.7 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ

2.7.1 EKONOMICKÁ

Přesný ekonomický rozbor nebyl proveden. Přibližnou cenu výrobku je možno odhadovat na zá-

kladě ceny PChP VacuShape Beetle, která se, v závislosti na dodané výbavě, pohybuje  řádově 

od 250 do 400 tis. Kč. Vzhledem ke konstrukční podobnosti obou modelů lze usuzovat na to, že 

by se oba pohybovali také ve srovnatelné cenové kategorii. Otázkou zůstává, jak nákladná by 

byla výroba neoprénového měchu.

2.7.2 PSYCHOLOGICKÁ

Přínosem tohoto návrhu z hlediska psychologie, potažmo psychiky uživatele, je koncepční řeše-

ní, které spočívá v odhalení některých funkčních procesů přístroje. Konkrétně se jedná o vizu-

ální kontakt s 1) naklánějícím se pásem (resp. vnitřní základnou) a 2) účinky podtlaku na pruž-

né pásové výplně měchu. Toto „přiznání“ dosud skrytých dějů by mělo v uživateli vytvářet po-

cit přirozené jistoty a bezpečí, a tím zvyšovat uživatelský komfort celého zařízení.

2.7.3 SOCIÁLNÍ

Podtlakový chodící pás spadá do kategorie tělocvičných zařízení, jejichž obliba u značné části ve-

řejnosti souvisí s módní vlnou péče o vlastní tělo. Tato péče bývá nejčastěji realizována právě 

prostřednictvím různých fitness či wellness zařízení a přístrojů. S jistou dávkou nadsázky může-

me tedy prohlásit, že tento návrh, pokud by byl realizován, má šanci přispět k utužení fyzické 

kondice určité části populace, a tím i ke zvýšení její celkové životní spokojenosti.
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2.8 ZÁVĚR
Výsledkem této diplomové práce je komplexní designový návrh podtlakového chodícího pásu. 

Specifikem tohoto návrhu je použití nového koncepčního uspořádání celého přístroje, který 

sestává z pevné vnější základny, nakláněcí vnitřní základny, horního rámu s madlem, ovládací-

ho panelu a vzduchotěsného měchu. Toto řešení představuje přijatelný kompromis mezi origi-

nalitou a čerstvostí návrhu na jedné straně a jeho realizovatelností na straně druhé. Ve srovná-

ní se současnými modely PChP vykazuje navržené designové řešení vyšší uživatelský komfort. 

Toho je dosaženo skrze „přiznání“ funkčních procesů přístroje (působení podtlaku a naklánění 

pásu), kdy uživatel má přímý vizuální kontakt s prováděnými změnami, což, jak lze předpoklá-

dat, pozitivně působí na jeho psychiku a dodává mu potřebný pocit jistoty.

Cíl práce, navrhnout nový model PChP, který bude představovat vizi možné podoby přístroje v 

blízké budoucnosti, považuji za splněný.
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