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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na navijáky pro vodní sporty. V úvodní části je proveden popis 

základních prvků navijáku společně se shrnutím a porovnáním vybraných zařízení 

vyskytujících se na trhu. V další části práce je vytvořen koncepční návrh navijáku, je 

provedena pevnostní kontrola hlavních komponent a rovněž funkční výpočty. Na závěr je 

vypracována výkresová dokumentace. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Naviják, spalovací motor, navíjecí buben, wakeboard 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with wakeboard winches. At the beginning the basic parts of the 

winch are described together with the summary and comparison of the selected devices on 

the market. Thereafter the thesis contains conceptual design of a winch with strength 

assessment of the main parts and functional calculation. In conclusion drawings are drown 

up.  

 KEYWORDS 

Winch, combustion engine, winding spool, wakeboard 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Při vodních sportech, jako jsou vodní lyžování, wakeboarding a jim podobné, je nutné, aby 

byl jezdec tažen. Podle místa provozu sportu existují různé způsoby, jak jezdce táhnout. 

Nejčastěji se využívá loď nebo vlek, avšak tato zařízení nelze využívat všude. Pro méně 

přístupná a atraktivnější místa, kam se lodě nedostanou, se využívá lanového navijáku, který 

je přenosný a může tak rozšířit výběr prostředí, ve kterém chce jezdec svůj sport provozovat. 

Cílem práce bude zhotovit technickou zprávu s přehledem výrobců a s technickým i cenovým 

porovnáním jednotlivých navijáků. Dalším z cílů bude navrhnout a odůvodnit vlastní 

technické řešení a provést technické výpočty doplněné výkresovou dokumentací. 

Nejdříve je pozornost věnována rešeršní části, ve které je objasněna podstata wakeboardingu. 

Následně je popsána struktura celého lanového navijáku a jeho nejdůležitějších částí. Poté 

jsou uvedeni nejvýznamnější výrobci a porovnány některé typy sériově vyráběných navijáků. 

V praktické části bude vypracován vlastní návrh lanového navijáku. Práce je zaměřena na 

funkční a pevnostní výpočty, volbu komponent navrženého zařízení, volbu materiálu pro 

jednotlivé části a vypracování výkresové dokumentace pro jednotlivé části a celé zařízení.
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1 OBECNÝ POPIS WAKEBOARDINGU 
 

1.1 ZÁKLADNÍ DEFINICE 

Wakeboarding je vodní sport, při kterém je jezdec tažen po vodní hladině na speciální desce 

zvané wakeboard. Vznikl kombinací vodního lyžování, snowboardingu a využívá rovněž 

technik surfingu. Wakeboardem se rozumí deska podobná snowboardu, která má ovšem 

trochu jiný tvar, pevnost i vázání. Pro různé způsoby jízdy jsou rovněž různé typy 

wakeboardu – liší se především tvrdostí. K povinné výbavě jezdce patří helma, plovací vesta, 

plavky nebo neopren. [9] 

 

1.2 TYPY TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ 

Pro Wakeboarding mohou být použity různé typy tažného zařízení – a to samotná loď, vlek 

neboli lanová dráha, nebo lanový naviják. 

1.2.1 LOĎ 

Pokud je jezdec tažen lodí, pak loď musí být upravena pro ideální tvar vlny, která má mít 

větší rozměry a tvar. Rychlost tažení je mezi 30 a 40 kilometry. Mezi největší výrobce těchto 

speciálních lodí patří americká firma Mastercraft, dále například Supra nebo Tige. [8] 

 

Obr. 1 Člun Mastercraft XSTAR speciálně vyrobený pro vodní sporty [10] 
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1.2.2 LANOVÁ DRÁHA 

Při jízdě na vleku je jezdec tažen pomocí lana, které je zachyceno na 4 až 6 sloupech ve výšce 

asi 10 metrů. Jednu lanovou dráhu může využívat i více jezdců současně. Můžeme se však 

setkat i s menšími vleky, kde je lano uchycenou pouze mezi dvěma sloupy a může ho 

využívat pouze jeden jezdec, výjimečně dva. Mezi výrobce lanové dráhy pro wakeboarding 

patří například německá firma Rixen nebo česká firma Wakemaster, s.r.o. [8] 

 

Obr. 2 Wakeboardista tažen vlekem [11] 

 

1.2.3 LANOVÝ NAVIJÁK 

Při jízdě za lanovým navijákem je jezdec tažen stejně jako u lanové dráhy pomocí lana, které 

je navíjeno na buben navijáku. Takový naviják je poháněn motorem, buď elektrickým nebo 

spalovacím. Největší výhodou lanového navijáku je možnost využívat taková místa pro sport, 

kde je obtížná dostupnost pomoci lodi, nebo zde není lanový vlek. Výhodou je také lepší 

možnost pro pořízení na osobní použití než u lodi. 

 

Obr. 3 Naviják KA-Winch The WakePro [12]
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2 STRUKTURA LANOVÉHO NAVIJÁKU 
 

2.1 RÁM 

Rám, většinou vyrobený z kovu, je základem navijáků a jsou k němu připevněny všechny 

ostatní části. Měl by být co možná nejlehčí, avšak dostatečně pevný a stabilní, aby nedošlo 

k porušení při provozu s maximální zátěží a při maximálním výkonu. Na rámu mohou být 

připevněna také kola, která slouží pro lehčí manipulaci s navijákem. Některé rámy jsou 

konstruovány s kotvami, díky kterým klade stroj větší odpor proti posunutí při provozu. 

Existují rovněž rámy navijáků, které lze připojit k závěsu auta. [13] 

             

    br. 4 Naviják Phoenix [14]             Obr. 5 Naviják Northpull 9HP Model [15] 

 

2.2 POHONNÁ JEDNOTKA 

Pohonnou jednotkou lanových navijáků je motor. Mohou být dva druhy motorů – spalovací a 

elektromotory. Používají se spalovací motory s výkonem 6,5 HP a více, aby jezdec mohl 

startovat z hloubky. Motory s vyšším výkonem umožňují dosáhnout vyšší maximální 

rychlosti. Nejsilnější spalovací motory se používají především pro tah dvou lidí. Elektrické 

motory využívají jako zdroj energie vlastní akumulátory. Jejich výhodou oproti spalovacím 

motorům je především tišší provoz a také umožňují plynulý rozjezd motoru z nuly na 

maximální rychlost. [13] 

 

     Obr. 6 Motor Kohler Command pro 9,5 HP [16] 
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2.3 PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ 

Slouží k přenosu a změně velikosti otáček a kroutícího momentu mezi motorem a hnanou 

hřídelí. U navijáku je potřeba, aby na výstupní hřídeli neboli bubnu byly menší otáčky a větší 

kroutící moment než na hřídeli motoru.  Takového převodu lze dosáhnout pomocí dvou 

ozubených kol spojených řemenem, případně řetězem. Výstupní kolo má velmi často 50 až 72 

zubů, záleží ovšem na použití stroje.  U navijáků se používají dva druhy převodů – odstředivé 

spojky nebo variátor.  

 

2.3.1  ODSTŘEDIVÉ SPOJKY 

Ty umožňují pozvolný rozběh hnané hřídele. Motor nejdříve zrychlí na předem určenou 

spínací rychlost, čímž se spojí obložení spojky s bubnem a naviják se pomalu zrychluje až do 

pracovní nebo maximální rychlosti. Tento rozběh je automatický a není zapotřebí žádné ruční 

ovládání. 

 

2.3.2 VARIÁTOR 

Tím se myslí převodové ústrojí, které využívá pár kuželových kol na hnací i hnané hřídeli. 

Tato kuželová kola tvoří drážku pro řemen a vzájemným přibližováním a oddalováním mění 

průměr, přes který je řemen veden. Tím se mění převodový poměr a motor pak umožňuje 

plynulý start jezdce.  U variátoru je přesně daná poloha kuželů na hnací i hnané hřídeli. Musí 

platit rovnost mezi délkou řemene a vzdáleností převodu. [17] 

 
 Obr. 7 Princip funkce variátoru [18] 
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2.4 BUBEN S LANEM 

Buben je část navijáku, která je roztáčena motorem. Skládá se z hřídele, ke které bývá 

připevněna tzv. klec. Klec pak slouží k navíjení lana. Musí být dostatečně pevná, jelikož na ni 

působí největší zatížení od jezdce. Konstrukce bývá vyrobena z oceli a hliníku. Je uložena do 

kuličkových ložisek, která jsou připevněna k rámu navijáku.  

Lano nesmí být pružné, ale dostatečně pevné, aby uneslo váhu jezdce. Nejlevnější lana jsou 

vyrobena z polypropylenu, mají dobrou pevnost, ale nízkou otěruvzdornost. Jejich výhodou 

je, že mají nízkou měrnou hustotu, tudíž jsou schopny plavat na vodě. Dalším materiálem 

vláken lana je polyester nebo polypropylen Prolenvir. Tato vlákna se vyznačují vysokou 

pevností, otěruvzdorností a jsou protiskluzová. Používají se lana délky okolo 300 metrů a na 

konci bývá připevněna kladka, za kterou se jezdec při jízdě drží. [13] 

 

Obr. 8 Navíjecí buben od firmy Ridiculous Winches [19]
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2.5 BRZDA 

Brzda je důležitou součástí bubnu. Nejčastěji se používá klasická kotoučová brzda, která je 

připevněna na hřídel bubnu. Důvod využití brzdy je prostý – pokud dojde k poruše, například 

špatnému navíjení lana, případně zaseknutí lana, je nutné zastavit a problém eliminovat. 

Dalším případem využití může být například pád jezdce, nebo ohrožení jezdce překážkou ve 

vodě. Brzda je tedy bezpečnostní prvek navijáku. Nejčastěji se využívá klasické kotoučové 

brzdy pro kola, které se k hřídeli bubnu připevní speciálně upraveným nábojem. 

 

Obr. 9 Kotoučová brzda se speciálně upraveným nábojem [20]
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3 POROVNÁNÍ DOSTUPNÝCH MODELŮ NAVIJÁKŮ 
 

3.1 NAVIJÁKY SE SPALOVACÍM MOTOREM 

Spalovací motor je nejčastější a nejrozšířenější pohonnou jednotkou, která se při výrobě 

navijáků používá.  

 

3.1.1 NAVIJÁKY KA-WINCH 

KA-Winch je tým mladých a kreativních inženýru z Německa spolupracujících od roku 2009. 

Vznikl za účelem rozvíjení a zlepšování výroby navijáků ve spolupráci se skupinou jezdců 

Pro-Riders. Dnes jsou předními dodavateli navijáků v Evropě. [21] 

URBANPRO NAVIJÁK (T1L) 

UrbanPro naviják je nejpoužívanější model z KA-Winches. Jeho použití je univerzální – jak 

pro vodní sporty, tak pro lyžování či snowboarding. Pro pohon využívá motor o síle 13 HP, 

který je schopen hlubinných startů. Při maximální váze jezdce 140 kg je schopen dosáhnout 

rychlosti 50 km/h a v zimě na sněhu až 65 km/h. Rám je vyrobený z eloxovaného hliníku, 

který je odolný a lehký. Na ostatní konstrukce je použita nerezová ocel, která vykazuje 

odolnost vůči dešti a sněhu. Buben navijáku je schopen navít až 500 metrů lana a je vybaven 

hydraulickými kotoučovými brzdami pro okamžité zastavení. Pořizovací cena toho navijáku 

je 63 700 Kč. [21] 

 
 Obr. 10 Naviják Ka-Winch The UrbanPro [22] 

 

3.1.2 NAVIJÁKY PHOENIX WINCH, LLC 

Firma založená v roce 2010, která se zabývá výrobou navijáků pro wakeboarding.  

NAVIJÁK PHOENIX S MOTOREM 6,5HP 

Standardní naviják, který lze na trhu pořídit za cenu 20 500 Kč. Motor o síle 6,5 HP je 

schopen vytáhnout z hlubinných vod jezdce do 70 kg. V mělkých vodách však utáhne 

mnohem větší zátěž. Rám a konstrukce je vyrobena z oceli a hliníku, celková váha navijáku 

tedy není vyšší než 60 kg. K rámu je možné připevnit kola, což umožňuje lehčí manipulaci se 
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strojem. Buben není opatřen brzdou a je schopen navít 200 metrů lana. Maximální dosažitelná 

rychlost se pohybuje okolo 40 km/h. Konstrukce je opatřena ochranným nátěrem odolným 

vůči korozi a slané vodě. [23] 

 

Obr. 11 Naviják Phoenix 6,5 HP [24] 

3.1.3 NAVIJÁKY RIDICULOUS WINCHES 

Americký podnik, který vznikl v roce 2008, se zabývá výrobou a rozvojem navijáků jak pro 

vodní sporty, tak pro lyžování a snowboarding. Na základě spolupráce s profesionálními 

jezdci vyrábí moderní a kvalitní stroje. 

BEN HORAN’S PRO MODEL 

Naviják s čtyřdobým motorem značky Subaru o výkonu 9HP je nejprodávanějším typem 

navijáku firmy Ridiculous winches. Z hlubokých vod vytáhne až 130 kg a pyšní se vysokým 

tahem. Buben navijáku může navinout až 365 metrů lana a je opatřen hydraulickou brzdou 

s rukojetí pro ovládání. Pod bubnem jsou připevněna dvě gumová kola pro manipulaci. Rám 

je vybaven rukojetí, která umožňuje transport pomocí závěsu. Stroj je odolný proti vodě, má 

nízkou hmotnost a všechny díly jsou pokryty ochrannou práškovou barvou. Cena je zhruba 

64 500 Kč. [25] 

 

Obr. 12 Naviják Ridiculous Winches Ben Horan’s pro model [25] 
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3.1.4 NAVIJÁKY NEVERRIDE 

Neverride je Švýcarská firma zabývající se výrobou a půjčováním navijáků. Dnes už výroba 

upadá, avšak výrobky se dají pořád zakoupit.  

MODEL NR.1 

Naviják NR.1 pro svůj chod používá motor Briggs & Stratton o výkonu 9,0 HP s variátorovou 

převodovkou. Je možné zvolit elektrické startování. Maximální rychlost, které lze dosáhnout, 

je 35 km/h. Strukturovaný rám navijáku, na který se vztahuje doživotní záruka, je vyroben 

z nerezové oceli a je velice pevný. Povrch je opracován laserem a powder coatingem. Buben 

s lanem o maximální délce 600 metrů je jištěn hydraulickou brzdou. Pro transport slouží dvě 

sundavací a nafukovací kolečka a vysouvací madla. Podle katalogu je cena 99 990 Kč. [26] 

 

3.2 ELEKTRICKÉ NAVIJÁKY 

Elektrické navijáky jsou zatím v rozvoji. Výhodou je vyšší startovací moment, lepší kontrola 

rychlosti a především výrazně tišší chod než u navijáků poháněných spalovacími motory. 

Nevýhodou je ovšem nutnost dobíjení baterie. 

3.2.1 NAVIJÁK VOLTPRO E2L – KA-WINCH 

VoltPro E2L je naviják poháněný elektrickým motorem o výkonu 6,5 HP, díky kterému je 

schopen vytáhnout z hlubokých vod jezdce o váze až 95 kg. Rychlost navíjení je možno 

nastavit od 1 do 35 km/h pomoci jednoduchého ovládání. Rám je vyroben z hliníku a 

nerezové oceli, je tedy voděodolný a absorbuje vibrace. Na cívku navijáku vyrobenou 

z nerezové oceli je možno navinout 200 m lana. Baterie pohánějící elektrický motor je 

umístěna uvnitř konstrukce a není ji třeba nosit zvlášť. Výdrž baterie je udávána pro délku 

dráhy až 6 kilometrů.  Díky elektrickému pohonu je provoz navijáků bezhlučný a neprodukuje 

žádné emise. Cena navijáku včetně baterie a nabíječky je 74 500 Kč. [21] 

 

Obr. 13 Naviják Ka-Winch VoltPro E2L [27] 
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3.3 POROVNÁNÍ NAVIJÁKŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ 

 UrbanPro T1L Phoenix 6,5HP 
Ben Horan’s 

pro 
Neverride NR.1 

VoltPro 

E2L 

Motor 13 HP 6,5 HP 9 HP 9 HP 6,5 HP 

Maximální váha 

jezdce 
140 kg 70 kg 130 kg 110 kg 95 kg 

Start z hluboké 

vody 
ano ano ano ano ano 

Maximální 

rychlost 
50 km/h 40 km/h 40 km/h 35 km/h 35 km/h 

Délka lana 500 m 200 m 365 m 600 m 200 m 

Cena 63 700 Kč 20 500 Kč 64 500 Kč 89 990 Kč 74 500 Kč 

Tab. 1 Porovnání navijáků nabízených na trhu 
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4 VÝPOČET SÍLY V LANĚ 
 

4.1 ZADANÉ PARAMETRY 

Délka lana:     𝑙 = 300 𝑚  

Maximální rychlost navíjení:   𝑣𝑚𝑎𝑥 = 10 𝑚 ∙ 𝑠−1  

Maximální hmotnost jezdce (zvolená): 𝑚𝑚𝑎𝑥 = 110 𝑘𝑔 

 

4.2 STANOVENÍ TAŽNÉ SÍLY 

Síla působící na lano, tedy i na buben, je největší při rozjezdu. Jezdec je s wakeboardem 

maximálně ponořen do vody, tudíž odpor kladený vůči rozjezdu bude v tomto okamžiku 

největší. Po zrychlení již potřebná tažná síla klesá. Důvodem je vztlaková síla, která působí 

proti ponoru. Dále velikost síly snižuje nízký součinitel tření mezi wakeboardem a vodní 

hladinou a samotná vhodně zvolená konstrukce wakeboardu.  

4.2.1 TAŽNÁ SÍLA PŘI ROZJEZDU 

Uvažuje se, že jezdec sedí ve vodě, která při roztočení bubnu působí proti pohybu. 

Zjednodušeně lze uvažovat, že se nejdříve napne lano, poté je jezdec zvednut nad vodní 

hladinu a následně se rozjíždí. Proto největší síla potřebná pro rozjezd, respektive zvednutí 

jezdce nad vodní hladinu, bude rovna tíhové síle působící od samotného jezdce. Úhel, který 

svírá lano s vodorovnou hladinou je vzhledem k délce lana zanedbatelný. Pokud si určíme 

maximální hmotnost jezdce 110 kg, pak: 

𝐹𝐿 = 𝑚𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑔 = 110 ∙ 9,81 = 1079 𝑁        (1) 

Kde: 

𝐹𝐿   síla v laně při rozjezdu [N] 

𝑚𝑚𝑎𝑥  maximální hmotnost jezdce [kg] 

𝑔  tíhové zrychlení [m ∙ s−2] 

 

4.2.2 TAŽNÁ SÍLA PO ROZJETÍ 

Jak již bylo popsáno výše, po rozjetí je síla působící na lano menší vlivem nízkého součinitele 

tření. Tažná síla bude potom rovna třecí síle, která působí na styku ploch wakeboardu a vodní 

hladiny. Mezi těmito dvěma plochami uvažujeme součinitel tření 0,1.   

𝐹𝐿𝑗 = 𝑓 ∙ 𝑚𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑔 = 0,1 ∙ 110 ∙ 9,81 = 107,91 𝑁                 (2)

       

Kde: 

𝐹𝐿𝑗  síla v laně při jízdě [N] 

𝑓  součinitel tření mezi wakeboardem a vodní hladinou [-] 

𝑚𝑚𝑎𝑥  maximální hmotnost jezdce [kg] 

𝑔  tíhové zrychlení [m ∙ s−2]
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5 VOLBA LANA 
Navijáky pro vodní sporty využívají jako vodící prvek nejčastěji polypropylenová nebo 

polyesterová lana. Lana musí vykazovat odolnost vůči otěru, vysokou pevnost a nízkou 

pružnost. Zde je zvoleno lano D-Race z nabídky firmy Lanex s velmi vysokou pevností a 

mimořádně nízkou průtažností. Lano má 24 - pramenný polyesterový oplet s pleteným 

termofixovaným jádrem z DYNEEMA® SK 75. Podle tabulky 2 je vybráno lano o průměru 4 

mm s pevností v tahu 7,5 kN. Podle zadaných parametrů je potřeba 300 metrů lana, což 

odpovídá váze 2,94 kg. Váha se dá ovšem redukovat odmotáním části opletu. Cena se 

pohybuje okolo 40 Kč/m. [28] 

 

Tab. 2 Kotoučová brzda se speciálně upraveným nábojem [28] 

 

Na konci lana bude upevněna hrazda, která slouží k úchopu jezdce. Volba padla na hrazdu od 

firmy Ronix, typ Envoy, která je vyplněna látkou EVA (Ethylenvinylacetát), díky které plave.  

Tělo hrazdy je tvořeno lehkého letadlového hliníku. [29] 

 

Obr. 14 Hrazda Ronix Envoy [31]
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6 ZÁKLADNÍ KONCEPT BUBNU 
Navíjecí buben bude složen ze dvou vymezujících disků svařených pomocí šesti žeber. 

Svařovací metoda byla zvolena jako obloukové svařování obalovanou elektrodou. Tvar a 

rozmístění žeber je volen tak, aby umožnil lepší odkapávání vody z navíjecího mokrého lana. 

Disky o průměru 280 mm jsou vyrobeny z materiálu ocel 11 353 o tloušťce 5 mm. Žebra 

přivařená k diskům mají délku 260 mm. Rozmístění je takové, že počáteční navíjecí průměr 

bubnu, tedy stav, kdy na bubnu není navinuto žádné lano, bude mít průměr 140 mm. 

K diskům bubnu jsou pomocí 4 šroubů M8 připevněny náboje. Navíjecí buben je následně 

osazen na hřídel, která je pomocí ložisek připevněna k hlavnímu rámu celého navijáku. 

Přenos kroutícího momentu z bubnu na hřídel zajišťují pera 10e7x8x25 dle ČSN 02 2562., 

která jsou umístěna mezi náboje a hřídel. 

 

Obr. 15 Navíjecí buben s hlavní hřídelí a náboji 

 

6.1 VÝPOČET PRŮMĚRU BUBNU S PLNĚ NAVINUTÝM LANEM 

 

Délka navinutého lana při jedné otáčce: 

𝑙1𝑛 = 𝜋 ∙ 𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛 = 𝜋 ∙ 0,14 = 0,44 𝑚       (3) 

Kde: 

𝑙1𝑛  délka navinutého lana při jedné otáčce [m] 

𝜋  Ludolfovo číslo [-] 

𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛  navíjecí průměr bubnu [m] 

 

Délka navinutého lana při jedné vrstvě: 

𝑙1𝑣 = 𝑙1𝑛 ∙ (
š𝑏

𝑑𝑙
) = 0,44 ∙ (

0,25

0,004
) = 27,489 𝑚      (4) 

Kde: 

𝑙1𝑣  délka navinutého lana při jedné vrstvě [m] 

𝑙1𝑛  délka navinutého lana při jedné otáčce [m] 

š𝑏  šířka bubnu [m] 

𝑑𝑙  průměr lana [m] 
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Počet vrstev lana: 

𝑛𝑣𝑟1 =
𝑙𝑚𝑎𝑥

𝑙1𝑣
=

300

27,489
= 10,913 ≅ 11 

Kde: 

𝑛𝑣𝑟1  vypočítaný počet vrstev lana [-] 

𝑙𝑚𝑎𝑥  maximální délka lana [m] 

𝑙1𝑣  délka navinutého lana při jedné vrstvě [m] 

Každá další vrstva se navíjí na větší průměr, jelikož jsou pod ní již navinuté další vrstvy lana. 

To znamená, že se vždy navine větší délka lana. Pro výpočet je však tloušťka lana zanedbána. 

Rozdíl není tak velký a lano se nemusí nutně navíjet přes celou šířku bubnu, proto je nutno 

počítat s mírnou rezervou. 

 

Průměr bubnu s plně navinutým lanem: 

𝐷𝑏𝐿 = 𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛 + 𝑛𝑣𝑟 ∙ (2𝑑𝑙) = 0,14 + 11 ∙ (2 ∙ 0,004) = 0,228 𝑚     (6) 

Kde: 

𝐷𝑏𝐿  průměr bubnu s plně navinutým lanem [m] 

𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛  navíjecí průměr bubnu [m] 

𝑛𝑣𝑟1  vypočítaný počet vrstev lana [m] 

𝑑𝑙  průměr lana [m] 

 

6.2 DYNAMICKÉ VÝPOČTY BUBNU 

Pomocí zadané maximální rychlosti navíjení lana a navíjecího průměru bubnu 𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛  lze 

vypočítat maximální počet otáček bubnu, kterými se může otáčet. Zadaná rychlost je rovna 

obvodové rychlosti na bubnu. Pomocí dalších vztahů je možné určit potřebný výkon pro 

vyvinutí této rychlosti. 

 

Maximální otáčky navíjecího bubnu [1] 

𝑛𝑏1𝑛 =
𝑣𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛
=

10

𝜋 ∙ 0,14
= 22,736 𝑠−1 

Kde: 

𝑛𝑏1𝑛  maximální otáčky navíjecího bubnu [s−1] 

𝑣𝑚𝑎𝑥  maximální rychlost navíjení [𝑚𝑠−1] 

𝜋  Ludolfovo číslo [-] 

𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛  navíjecí průměr bubnu [m] 

 

(5) 

(7) 
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Úhlová rychlost navíjecího bubnu [1] 

𝜔𝑏 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑏1𝑛 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 22,736 = 142,857 𝑠−1 

Kde: 

𝜔𝑏  úhlová rychlost navíjecího bubnu [𝑠−1] 

𝜋  Ludolfovo číslo [-] 

𝑛𝑏1𝑛  maximální otáčky navíjecího bubnu [𝑠−1] 

 

Kroutící moment na navíjecím bubnu od síly 𝐅𝐋 [1] 

𝑀𝑘𝑏 = 𝐹𝐿 ∙
𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛

2
= 1079 ∙

0,14

2
= 75,537 𝑁𝑚 

Kde: 

𝑀𝑘𝑏  kroutící moment na navíjecím bubnu od síly FL  [𝑁𝑚] 

𝐹𝐿  síla v laně při rozjezdu [-] 

𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛  navíjecí průměr bubnu [m]

 

  

(8) 

(9) 
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7 VOLBA POHONNÉ JEDNOTKY 
Vzhledem k tomu, že elektromotory ještě nejsou zcela běžné pro pohon lanových navijáků 

vodních sportů, tak je pohonnou jednotku zvolen spalovací motor. Spalovací motory se 

používají téměř u všech sériově vyráběných navijáků využívaných pro vodní sporty. 

Bude použit motor od americké firmy Briggs & Stratton, konkrétně typ Vanguard 6.5 Gross 

HP. Jedná se o čtyřtaktní jednoválcový motor s širokým použitím, například pro stavební, 

zemědělskou nebo zahradní techniku. Rovněž se používá v motokárách nebo podobných 

zařízeních. Výhodou tohoto motoru je schopnost pracovat i v nakloněné poloze, a to do 45° 

v každém směru. [32] 

 

Technická data: [32] 

Výkon:    6,5 HP (4,85 kW) 

Maximální otáčky:   3600 ot/min 

Poloha klikového hřídele:  horizontální 

Objem motoru:    205 ccm 

Počet válců:    1 

Ventilový rozvod:   OHV 

Zdvih:    55,8 mm 

Vrtání:    68,3 mm 

Systém mazání:    rozstřikem 

Objem olejové náplně:   0,6 l 

Olejový filtr:    Ne 

Systém chlazení:    vzduchem 

Palivo:    benzin 

Objem nádrže:   3,8 l 

Zapalování:    Magnetron 

Regulátor otáček:    mechanický 

Ukončení klikové hřídele:  válcové 

Průměr klikové hřídele:   19,05 mm 

Délka klikové hřídele:   61,82 mm 

Válec motoru:    litinový 

Startování:     ruční 

Rozměry délka x šířka x výška:  275 x 391 x 363 mm 

Hmotnost bez náplní:   18,7 kg 
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Obr. 16 Motor Briggs & Stratton Vanguard 6,5 HP [33]
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8 PŘEVOD 
Jako pohonnou jednotku byl zvolen motor, který má vyšší otáčky, než jsou výstupní otáčky 

navíjecího bubnu pro zadanou maximální rychlost 10 m/s. Proto je nutné použit převod pro 

snížení otáček – tzv. musíme motor převodovat do pomala.  

 

8.1 VOLBA PŘEVODOVKY   

Nejprve je ovšem potřeba zajistit plynulý rozjezd, aby jezdcovi nebylo lano vytrhnuto z ruky 

prudkým roztočením bubnu. To lze zajistit pomocí řemenového variátoru, který bude připojen 

k motoru a umožní pozvolné zvyšování otáček. Je potřeba vybrat takový typ variátoru, aby 

mohl být použit ke zvolenému motoru. Podle rozměru klikové hřídele motoru 19,05 mm je 

zvolen variátor TAV2 30-75 Torq-A-Verter od firmy Comet. Variátor je vhodný pro motory 

s výkonem od 3 do 8 HP. Sada obsahuje veškeré díly potřebné pro montáž, včetně řetězového 

kola, které bude následně sloužit pro převod momentu z variátoru na hnací hřídel bubnu. [34] 

 

Obr. 17 Variátor TAV2 30-75 Torq-A-Verter [35] 

 

8.2 VÝPOČET PŘEVODU 

Vzhledem k přítomnosti řetězového kola v balení variátoru je zvolen jako přenos hnacího 

momentu z variátoru na hřídel bubnu řetězový převod. U tohoto převodu nedochází 

k prokluzu a je nenáročný na údržbu. Řetězové kolo se nabízí ve dvou variantách – 10 a 12 

zubů. V tomto případě bude použita varianta s 10 zuby. 
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Převodový poměr [1] 

𝑖 =
𝑛𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑏1𝑛
=

60

22,736
= 2,639 

Kde: 

𝑖  převodový poměr [-] 

𝑛𝑚𝑎𝑥  maximální otáčky motoru [s−1] 

𝑛𝑏1𝑛  maximální otáčky navíjecího bubnu [𝑠−1] 

 

Počet zubů hnaného ozubeného kola [1] 

𝑧1 = 𝑧2 ∙ 𝑖 = 10 ∙ 2,639 ≅ 27 

Kde: 

𝑧1  počet zubů hnaného řetězového kola [-] 

𝑧2  počet zubů hnacího řetězového kola [-] 

𝑖  převodový poměr [-] 

 

Z tabulky 3 zvoleno hnané jednořadé řetězové kolo značky TYMA CZ s.r.o. s 27 zuby. Toto 

řetězové kolo má označení 08B-1-27-N. Do díry řetězového kola bude zhotovena drážka pro 

pero 10e7x8x25 dle ČSN 02 2562. Pro zajištění bude použit pojistný kroužek. 

 

Tab. 3 Řetězová kola s válcovou dírou a nábojem [36] 

  

(10) 

(11) 
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Skutečný převodový poměr: [1] 

𝑖𝑠𝑘 =
𝑧1

𝑧2
=

27

10
= 2,7 

Kde: 

𝑖𝑠𝑘  skutečný převodový poměr [-] 

𝑧1  počet zubů hnaného řetězového kola [-] 

𝑧2  počet zubů hnacího řetězového kola [-] 

 

Skutečné maximální otáčky navíjecího bubnu: [1] 

𝑛𝑏1 =
𝑛𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑠𝑘
=

60

2,7
= 22,222 𝑠−1 

Kde: 

𝑛𝑏1  skutečné maximální otáčky navíjecího bubnu [s−1] 

𝑛𝑚𝑎𝑥  maximální otáčky motoru [s−1] 

𝑖𝑠𝑘  skutečný převodový poměr [-] 

 

Skutečná maximální rychlost navíjení [1] 

𝑣𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝜋 ∙ 𝑛𝑏1 ∙ 𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛 = 𝜋 ∙ 22,222 ∙ 0,14 = 9,774 𝑚𝑠−1 

Kde: 

𝑣𝑠𝑚𝑎𝑥  skutečná maximální rychlost navíjení [ms−1] 

𝜋  Ludolfovo číslo [-] 

𝑛𝑏1  skutečné maximální otáčky navíjecího bubnu [s−1] 

𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛  navíjecí průměr bubnu [m] 

  

(12) 

(13) 

(14) 
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Z tabulky 4 a podle obrázku č. 17 byl vybrán jednořadý válečkový řetěz značky TYMA CZ 

s.r.o, který je použitelný pro obě řemenová kola. Tento řetěz má označení 08B-1 podle DIN 

8187 (evropská řada).  

 

Tab. 4 Válečkové řetězy jednořadé [37] 

 

 

 

Obr. 18 Diagram přiřazení řetězu otáčkám a výkonu [1] 
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Podmínka pro osovou vzdálenost řetězových kol [1] 

𝑎𝑛 = 40 ∙ 𝑝 = 40 ∙ 0,0127 = 0,508 𝑚 

Kde: 

𝑎𝑛  osová vzdálenost dle podmínky [m] 

𝑝  rozteč řetězu [m] 

 

Počet článků řetězu podle osové vzdálenosti [1] 

Počet článků řetězu byl zaokrouhlen na nejbližší sudé číslo. U lichého počtu článků je nutné 

použít speciální redukční článek, který snižuje pevnost řetězu. 

𝑋 = 2
𝑎𝑛

𝑝
+

𝑧1 + 𝑧2

2
+ (

𝑧1 − 𝑧2

2 ∙ 𝜋
)

2

∙
𝑝

𝑎𝑛
 

𝑋 = 2
0,508

0,0127
+

27 + 10

2
+ (

27 − 10

2 ∙ 𝜋
)

2

∙
0,0127

0,508
=  98,686 ≅ 98 

Kde: 

𝑋  počet článků řetězu [-] 

𝑝  rozteč řetězu [m] 

𝑎𝑛  osová vzdálenost dle podmínky [m] 

𝑧1  počet zubů hnaného řetězového kola [-] 

𝑧2  počet zubů hnacího řetězového kola [-] 

 

Výpočet osové vzdálenosti [1] 

Vypočítaná osová vzdálenost odpovídá podmínce pro osovou vzdálenost (liší se pouze vlivem 

zaokrouhlení počtu zubů na celé číslo. 

𝑎 =
𝑝

8
∙ (2 ∙ 𝑋 − 𝑧1 − 𝑧2 + √(2 ∙ 𝑋 − 𝑧1 − 𝑧2)2 − 𝐹 ∙ (𝑧1 − 𝑧2)2 

 

𝑎 =
0,0127

8
∙ (2 ∙ 98 − 27 − 10 + √(2 ∙ 98 − 27 − 10)2 − 0,8109 ∙ (27 − 10)2 

𝑎 = 0,504𝑚 

Kde: 

𝑎  osová vzdálenost řetězových kol [m] 

𝑋  počet článků řetězu [-] 

𝑝  rozteč řetězu [m] 

𝑧1  počet zubů hnaného řetězového kola [-] 

𝑧2  počet zubů hnacího řetězového kola [-] 

F  součinitel poměru dle tabulky 5 [-] 

(15) 

(16) 

(17) 
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Tab. 5 Součinitel poměru F [38] 

 

8.3 PEVNOSTNÍ KONTROLA ŘETĚZU 

 

Kroutící moment na hnacím řetězovém kole od momentu hnaného řetězového kola  

𝑀𝑘2 =
𝑀𝑘𝑏∙𝐷𝑜2

𝐷𝑜1
=

75,537 ∙ 0,041

0,109
= 28,377 𝑁𝑚 

Kde: 

𝑀𝑘2  kroutící moment na hnacím řetězovém kole [Nm] 

𝑀𝑘𝑏  kroutící moment na navíjecím bubnu od síly FL  [Nm] 

𝐷𝑜2  rozteč hnacího ozubeného kola [m] 

𝐷𝑜1  rozteč hnaného ozubeného kola [m] 

 

Obvodová síla na hnacím kole [1] 

𝐹𝑜 = 2 ∙
𝑀𝑘2

𝐷𝑜2
= 1384,244 𝑁 

Kde: 

𝐹𝑜  obvodová síla hnacího kola [N] 

𝑀𝑘2  kroutící moment na hnacím řetězovém kole [Nm] 

𝐷𝑜2  rozteč hnacího ozubeného kola [m] 

 

(18) 

(19) 
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Tahová síla od odstředivé síly [1] 

𝐹𝑐 = 𝑞 ∙ 𝑣𝑠𝑚𝑎𝑥
2 = 0,7 ∙ 9,7742 = 66,87 𝑁 

Kde: 

𝐹𝑐  tahová síla hnacího kola od odstředivé síly [N] 

𝑞  hmotnost 1 metru řetězu dle tabulky 4 [kgm−1] 

𝑣𝑠𝑚𝑎𝑥  skutečná maximální rychlost navíjení [ms−1] 

 

Tahová síla od hmotnosti volné části řetězu 

𝐹𝑚 =
𝑞 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑔

8 ∙ ℎ
=

0,7 ∙ 0,5042 ∙ 9,81

8 ∙ 0,01 ∙ 0,504
= 43,232 𝑁 

Kde: 

𝐹𝑚  tahová síla hnacího kola od hmotnosti volné části řetězu [N] 

𝑞  hmotnost 1 metru řetězu dle tabulky 4 [kgm−1] 

𝑎  osová vzdálenost řetězových kol [m] 

𝑔  tíhové zrychlení [m ∙ s−2] 

ℎ  průvěs dolní části řetězu dle vztahu h = 0,01 ∙ a [m] 

 

Výsledná síla v řetězu  

𝐹𝑡 = 𝐹𝑜 + 𝐹𝑐 + 𝐹𝑚 = 1384,22 + 66,87 + 43,232 = 1494,322 𝑁 

Kde: 

𝐹𝑡  výsledná síla v řetězu [N] 

𝐹𝑜  obvodová síla hnacího kola [N] 

𝐹𝑐  tahová síla hnacího kola od odstředivé síly [N] 

𝐹𝑚  tahová síla hnacího kola od hmotnosti volné části řetězu [N] 

 

Statická bezpečnost řetězu [1] 

Hodnota statické bezpečnosti musí být větší než 7. 

𝑘𝑠ř =
𝐹𝑝𝑡

𝐹𝑡
=

17 800

1494,322
= 11,911 

Kde: 

𝐹𝑝𝑡  síly při přetržení řetězu (udávány výrobcem) [N] 

𝐹𝑡  výsledná síla v řetězu [N] 

𝑘𝑠ř  statická bezpečnost řetězu [-] 

 

Zvolený řetěz splňuje podmínku statické bezpečnosti. 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 
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Dynamická bezpečnost řetězu [1] 

Hodnota dynamické bezpečnosti řetězu musí být větší než 5. 

𝑘𝐷ř =
𝐹𝑝𝑡

𝐹𝑡 ∙ 𝑌
=

17 800

1494,322 ∙ 2
= 5,956 

Kde: 

𝐹𝑝𝑡  síly při přetržení řetězu (udávány výrobcem) [N] 

𝐹𝑡  výsledná síla v řetězu [N] 

𝑘𝐷ř  dynamická bezpečnost řetězu [-] 

𝑌  součinitel rázů – pro lehké rázy hodnota 2 [-] 

 

Zvolený řetěz splňuje podmínku dynamické bezpečnosti. 

 

8.4 STANOVENÍ VÝSLEDNÉ SÍLY OD ŘETĚZU PŮSOBÍCÍ NA HŘÍDEL NAVÍJECÍHO 

BUBNU 

 

Obr. 19 Silové působení v řetězovém převodu 

 

Stanovení síly ve volné větvi řetězu 

𝐹𝑣 = 𝐹𝑚 + 𝐹𝑐 = 43,232 + 66,87 = 110,102 𝑁 

Kde: 

𝐹𝑣  síla ve volné větvi řetězu [N] 

𝐹𝑚  tahová síla hnacího kola od hmotnosti volné části řetězu [N] 
𝐹𝑐  tahová síla hnacího kola od odstředivé síly [N]

 

  

(24) 

(25) 
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Stanovení výsledné síly působící na hřídel navíjecího bubnu 

𝐹ř = √[cos ∝ř∙ (𝐹𝑣 + 𝐹𝑜)]2 + [sin ∝ř∙ (𝐹𝑜 − 𝐹𝑣)]2 

𝐹ř = √[cos 4° ∙ (110,102 + 1384,244)]2 + [sin 4° ∙ (1384,244 − 110,102)]2

= 1493,35 𝑁 
 

Kde: 

𝐹ř  výsledná síla působící na hřídel navíjecího bubnu [N] 
𝐹𝑣  síla ve volné větvi řetězu [N] 

𝐹𝑜  obvodová síla hnacího kola [N] 

∝ř  úhel mezi řetězem a vodorovnou rovinou [°]

  

  

(26) 
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9 ULOŽENÍ NAVÍJECÍHO BUBNU 
Výše byl nastíněn základní koncept bubnu. Nyní je třeba se věnovat výpočtu výsledných 

vnitřních účinků a pevnostním výpočtům týkajících se hřídele navíjecího bubnu navijáku. 

Jako materiál hřídele je použita ocel 11 600. Hřídel bude uložená v ložiskách, která budou 

připevněny k hlavnímu rámu navijáku. 

Materiálové charakteristiky pro ocel 11 600: [1] 

Mez pevnosti:  Rm = 570 MPa 

Mez kluzu:  Re = 325 MPa 

 

9.1 VÝSLEDNÉ VNITŘNÍ ÚČINKY 

Pro určení VVÚ a v následných výpočtech se bude vycházet ze zjednodušených předpokladů, 

jelikož síla od lana nemá stále stejný směr a velikost. Je tedy uvažováno, že síla působí 

v jednom bodě a má stejný směr. 

 

9.1.1 SÍLY VE VAZBÁCH HŘÍDELE BUBNU 

 

                      

𝐹𝐴         𝐹𝐿 

 

 

            

               𝐹ř    𝐹𝐵 

                                              𝑙1                                      𝑙2                           𝑙3 

Obr. 20 Silové působení na hlavní hřídel 

 

Známé hodnoty: 

Síly    Délky 

𝐹𝐿 = 1079 N   𝑙1 = 275 𝑚𝑚 

𝐹ř = 1493,35 N  𝑙2 = 190 𝑚𝑚 

    𝑙3 = 85 𝑚𝑚 
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𝑀𝑜𝐴 = 0:  𝐹𝐿 ∙ 𝑙1 − 𝐹ř ∙ (𝑙1 + 𝑙2) + 𝐹𝐵 ∙ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3) = 0 =>  𝐹𝐵 

𝐹𝐵 =
𝐹ř ∙ (𝑙1 + 𝑙2) − 𝐹𝐿 ∙ 𝑙1

𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3
=

1493,35 ∙ (0,275 + 0,190) − 1079 ∙ 0,275

0,275 + 0,19 + 0,085
 

𝐹𝐵 = 723,06 𝑁 

∑ 𝐹 = 0: − 𝐹𝐴 + 𝐹𝐿 − 𝐹ř + 𝐹𝐵 = 0 =>  𝐹𝐴 

𝐹𝐴 = 𝐹𝐿 − 𝐹ř + 𝐹𝐵 = 1079 − 1493,35 + 302,42 = 308,71 𝑁 

Kde: 

𝐹𝐿  síla v laně při rozjezdu [N] 

𝐹ř  výsledná síla působící na hřídel navíjecího bubnu [N] 
𝐹𝐴  síla ve vazbě A od ložiska [N] 

𝐹𝐵  síla ve vazbě B od ložiska [N] 

𝑙1  Vzdálenost sil 𝐹𝐴 a 𝐹𝐿 [m] 

𝑙2  Vzdálenost sil 𝐹𝐿 a 𝐹ř [m] 

𝑙3  Vzdálenost sil 𝐹ř a 𝐹𝐵 [m] 
𝑀𝑜𝐴  Moment silového působení k vazbě A [Nm] 

 

Obr. 21 Průběh posouvající síly na hnací hřídeli 
 
 

(29) 

(28) 

(27) 
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Obr. 22 Průběh ohybové momentu na hnací hřídeli 

 

Maximální ohybový moment 

Maximální ohybový moment stanovený dle VVÚ v obr. 19 je v místě síly Fř. 

𝑀𝑂𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝐴 ∙ 𝑙1 = 308,71 ∙ 0,275 = 84,89 𝑁𝑚 

Kde: 

𝑀𝑂𝑚𝑎𝑥  Maximální ohybový moment [Nm] 

𝐹𝐴  síla ve vazbě A od ložiska [N] 

𝑙1  Vzdálenost sil 𝐹𝐴 a 𝐹𝐿 [m] 

 

  

(30) 
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9.2 STATICKÉ PEVNOSTNÍ VÝPOČTY HŘÍDELE 

Kontrola bezpečnosti dle podmínky HMH v místech s největším ohybovým momentem a 

v místech, kde jsou drážky pro pero, popřípadě jiná kritická místa. 

 

9.2.1 KONTROLA BEZPEČNOSTI V MÍSTĚ 1 [1] 

Jedná se o místo s největší hodnotou ohybového momentu.  

 

𝑘𝑘1 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝐸𝐷1
=

𝑅𝑒

√(
32 ∙ 𝑀𝑂𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝐷1
3 )

2

+ 3 ∙ (
16 ∙ 𝑀𝑘𝑏

𝜋 ∙ 𝐷1
3 )

2

 

𝑘𝑘1 =
325 ∙ 106

√(
32 ∙ 84,895

𝜋 ∙ 0,043 )
2

+ 3 ∙ (
16 ∙ 75,537

𝜋 ∙ 0,043 )
2

19,05 

 

Kde: 

𝑘𝑘1  koeficient bezpečnosti [−] 

𝑅𝑒  mez kluzu oceli 11 600 [Pa] 

𝜎𝑅𝐸𝐷1  redukované napětí podle podmínky plasticity HMH [Pa] 

𝑀𝑂𝑚𝑎𝑥  maximální ohybový moment [Nm] 

𝐷1  průměr hřídele v bubnu [m] 

𝑀𝑘𝑏  kroutící moment na navíjecím bubnu od síly FL  [𝑁𝑚] 

  

(31) 
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9.2.2 KONTROLA BEZPEČNOSTI V MÍSTĚ 2  

Další kritický bod na hřídeli navíjecího bubnu je v místě řetězového kola. V tomto místě se 

nachází osazení a drážka pro pero. Působí zde druhá nejvyšší hodnota ohybového momentu, 

proto zde bude rovněž provedena kontrola vzhledem k meznímu stavu pružnosti. 

Kontrola v místě s drážkou pro pero: [1] 

𝑘𝑘2 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝐸𝐷2
=

𝑅𝑒

√(
32 ∙ 𝑀𝑂2

𝜋 ∙ (𝐷3 − 𝑡1)3)
2

+ 3 ∙ (
16 ∙ 𝑀𝑘𝑏

𝜋 ∙ (𝐷3 − 𝑡1)3)
2

 

𝑘𝑘2 =
325 ∙ 106

√(
32 ∙ 723,06 ∙ 0,085

𝜋 ∙ (0,035 − 0,0047)3)
2

+ 3 ∙ (
16 ∙ 75,537

𝜋 ∙ (0,035 − 0,0047)3)
2

= 5,76 

Kde: 

𝑘𝑘2  koeficient bezpečnosti [−] 

𝑅𝑒  mez kluzu oceli 11 600 [Pa] 

𝜎𝑅𝐸𝐷2  redukované napětí podle podmínky plasticity HMH [Pa] 

𝑀𝑂2  ohybový moment v místě hnaného řetězového kola [Nm] 

𝐷3  průměr hřídele v místě hnaného řetězového kola [m] 

𝑡1  hloubka drážky v hřídeli [m] 

𝑀𝑘𝑏  kroutící moment na navíjecím bubnu od síly FL  [𝑁𝑚] 

Kontrola v místě osazení: [1] 

𝑘𝑘3 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝐸𝐷3
=

𝑅𝑒

√(𝛼𝜎 ∙
32 ∙ 𝑀𝑂2

𝜋 ∙ 𝐷3
3 )

2

+ 3 ∙ (𝛼𝜏 ∙
16 ∙ 𝑀𝑘𝑏

𝜋 ∙ 𝐷3
3 )

2
 

𝑘𝑘3 =
325 ∙ 106

√(1,9 ∙
32 ∙ 723,06 ∙ 0,085

𝜋 ∙ 0,033 )
2

+ 3 ∙ (1,5 ∙
16 ∙ 75,537

𝜋 ∙ 0,033 )
2

= 5,648 

Kde: 

𝑘𝑘3  koeficient bezpečnosti [−] 

𝑅𝑒  mez kluzu oceli 11 600 [Pa] 

𝜎𝑅𝐸𝐷3  redukované napětí podle podmínky plasticity HMH [Pa] 

𝑀𝑂2  ohybový moment v místě hnaného řetězového kola [Nm] 

𝐷3  průměr hřídele v místě hnaného řetězového kola [m] 

𝛼𝜎  součinitel koncentrace pro ohyb [-] 

𝛼𝜏  součinitel koncentrace pro krut [-] 

𝑀𝑘𝑏  kroutící moment na navíjecím bubnu od síly FL  [𝑁𝑚] 

 

(32) 

  (33) 
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9.3 DYNAMICKÉ PEVNOSTNÍ VÝPOČTY HŘÍDELE 

Pro všechny výpočty a součinitele v této kapitole byla použita literatura [1]. 

 

9.3.1 KONTROLA BEZPEČNOSTI V MÍSTĚ 1 

Jedná se o místo, kde působí největší ohybový moment (uprostřed hlavní hřídele navíjecího 

bubnu). 

Mez únavy vzorku 

𝜎𝑐𝑜 = 0,504 ∙ 𝑅𝑚 = 0,504 ∙ 570 = 287,28 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 

𝜎𝐶𝑂  mez únavy vzorku [Pa] 

𝑅𝑚  mez pevnosti oceli 11 600 [Pa] 

Součinitel vlivu jakosti povrchu 

 

𝑘𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑅𝑚
𝑏 = 4,51 ∙ 570−0,265 = 0,84 

 

Kde: 
𝑘𝑎  součinitel vlivu jakosti povrchu [−] 

𝑅𝑚  mez pevnosti oceli 11 600 [Pa] 

𝑎, 𝑏  parametry dle [2] [Pa, −] 

 

Součinitel vlivu velikosti tělesa 

𝑘𝑏1 = 1,24 ∙ 𝐷1
−0,107 = 1,24 ∙ 40−0,107 = 0,84 

Kde: 

𝑘𝑏1  součinitel vlivu velikosti tělesa [−] 

𝐷1  průměr hřídele v bubnu [mm] 

 

Součinitel vlivu způsobu zatěžování 

𝑘𝑐 = 1 
 

Součinitel vlivu teploty  

𝑘𝑑 = 1 
 

Součinitel spolehlivosti 

𝑘𝑒 = 1 
 

Součinitel zahrnující další vlivy 

𝑘𝑓 = 1 

 

(34) 

(35) 

(36) 
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(37) 

(38) 

(40) 

(42) 

Mez únavy reálné součásti  

𝜎′
𝐶1 = 𝑘𝑎 ∙ 𝑘𝑏1 ∙ 𝑘𝑐 ∙ 𝑘𝑑 ∙ 𝑘𝑒 ∙ 𝑘𝑓 ∙ 𝜎𝐶0 

𝜎′
𝐶1 = 0,84 ∙ 0,84 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 287,28 = 202,705 𝑀𝑃𝑎 

 

Amplituda napětí od působení ohybového momentu 

𝜎𝑎1 =
32 ∙ 𝑀𝑂𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝐷1
3 =

32 ∙ 84,895

𝜋 ∙ 0,043
= 13,51 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 

𝜎𝑎1  Amplituda napětí od působení ohybového momentu[Pa] 

𝐷1  průměr hřídele v bubnu [mm] 

𝑀𝑂𝑚𝑎𝑥  maximální ohybový moment [Nm] 

 

Bezpečnost v ohybu 

 

𝑘𝜎1 =
𝜎′𝐶1

𝜎𝑎1
=

202,705

13,51
= 15 

 

Smykové napětí od působení kroutícího momentu 

𝜏𝑘1 =
16 ∙ 𝑀𝑘𝑏

𝜋 ∙ 𝐷1
3 =

16 ∙ 75,537

𝜋 ∙ 0,043
= 6,01 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 

𝜏𝑘1  Smykové napětí od působení kroutícího momentu[Pa] 

𝐷1  průměr hřídele v bubnu [mm] 

𝑀𝑘𝑏  kroutící moment na navíjecím bubnu od síly FL  [𝑁𝑚] 

 

Bezpečnost v krutu 

 

𝑘𝜏1 =
0,577 ∙ 𝑅𝑒

𝜏𝑘1
=

0,577 ∙ 325

6,01
= 31,2 

 

Celková bezpečnost 

𝑘𝑐1 =
𝑘𝜎1 ∙ 𝑘𝜏1

√𝑘𝜏1
2 + 𝑘𝜎1

2

= 13,6 

 

 

(39) 

(41) 
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 (43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

9.3.2 KONTROLA BEZPEČNOSTI V MÍSTĚ 2 

 

Kontrola v místě s drážkou pro pero 

Součinitele, které mají vliv na hodnotu meze únavy reálné součásti, můžeme použít stejné 

jako pro kontrolu v místě jedna, až na součinitel 𝑘𝑏. 

Součinitel vlivu velikosti tělesa 

𝑘𝑏2 = 1,24 ∙ (𝐷3 − 𝑡1)−0,107 = 1,24 ∙ (30 − 4,7)−0,107 = 0,88 

Kde: 

𝑘𝑏2  součinitel vlivu velikosti tělesa [−] 

𝐷3  průměr hřídele v místě hnaného řetězového kola [m] 

𝑡1  hloubka drážky v hřídeli [m] 

 

Mez únavy reálné součásti  

𝜎′
𝐶2 = 𝑘𝑎 ∙ 𝑘𝑏2 ∙ 𝑘𝑐 ∙ 𝑘𝑑 ∙ 𝑘𝑒 ∙ 𝑘𝑓 ∙ 𝜎𝐶0 

𝜎′
𝐶2 = 0,84 ∙ 0,88 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 287,28 = 212,357 𝑀𝑃𝑎 

 

Amplituda napětí od působení ohybového momentu 

𝜎𝑎2 =
32 ∙ 𝑀𝑂2

𝜋 ∙ (𝐷3 − 𝑡1)3
=

32 ∙ 61,46

𝜋 ∙ (0,03 − 0,0047)3
= 38,66 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 

𝜎𝑎2  Amplituda napětí od působení ohybového momentu[Pa] 

𝐷3  průměr hřídele v místě hnaného řetězového kola [m] 

𝑡1  hloubka drážky v hřídeli [m] 

𝑀𝑂2  ohybový moment v místě hnaného řetězového kola [Nm] 

 

Bezpečnost v ohybu 

𝑘𝜎2 =
𝜎′𝐶2

𝜎𝑎2
=

212,357

38,66
= 5,49 

 

Smykové napětí od působení kroutícího momentu 

𝜏𝑘2 =
16∙𝑀𝑘𝑏

𝜋∙(𝐷3−𝑡1)3 =
16∙75,537

𝜋∙(0,03−0,0047)3 = 23,76 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 

𝜏𝑘2  Smykové napětí od působení kroutícího momentu[Pa] 

𝐷3  průměr hřídele v místě hnaného řetězového kola [m] 

𝑡1  hloubka drážky v hřídeli [m] 

𝑀𝑘𝑏  kroutící moment na navíjecím bubnu od síly FL  [𝑁𝑚] 
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(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

Bezpečnost v krutu 

𝑘𝜏2 =
0,577 ∙ 𝑅𝑒

𝜏𝑘2
=

0,577 ∙ 325

23,76
= 7,89 

 

Celková bezpečnost 

𝑘𝑐2 =
𝑘𝜎2 ∙ 𝑘𝜏2

√𝑘𝜏2
2 + 𝑘𝜎2

2

=
5,49 ∙ 7,89

√5,492 + 7,892
= 4,5 

 

Kontrola v místě s osazením (vrubem) 

Součinitele, které mají vliv na hodnotu meze únavy reálné součásti, můžeme použít stejné 

jako pro kontrolu v místě 1, až na součinitel 𝑘𝑏. 

 

Součinitel vlivu velikosti tělesa 

𝑘𝑏3 = 1,24 ∙ (𝐷3)−0,107 = 1,24 ∙ 30−0,107 = 0,86 

Kde: 

𝑘𝑏3  součinitel vlivu velikosti tělesa [−] 

𝐷3  průměr hřídele v místě hnaného řetězového kola [m] 

 

Heywoodův parametr 

√𝑎ℎ =
139

𝑅𝑚
=

139

570
= 0,24 √𝑚𝑚 

 

Kde: 

√𝑎ℎ  Heywoodův paramter [√𝑚𝑚] 

𝑅𝑚  mez pevnosti oceli 11 600 [Pa] 

 

Součinitel vrubu 

𝛽 =
𝛼𝜎

1 +
2 ∙ (𝛼𝜎 − 1)

𝛼𝜎
∙

√𝑎ℎ

√𝑟3

=
1,9

1 +
2 ∙ (1,9 − 1)

1,9 ∙
0,24

√1,5

= 1,6 

Kde: 

𝛼𝜎  součinitel koncentrace pro ohyb [-] 

√𝑎ℎ  Heywoodův paramter [√𝑚𝑚] 

𝑟3  poloměr zaoblení na hřídeli v místě 2 [m] 
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(53) 

(54) 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 

Mez únavy reálné součásti  

𝜎′
𝐶3 =

𝑘𝑎 ∙ 𝑘𝑏3 ∙ 𝑘𝑐 ∙ 𝑘𝑑 ∙ 𝑘𝑒 ∙ 𝑘𝑓 ∙ 𝜎𝐶0

𝛽
 

𝜎′
𝐶3 =

0,84 ∙ 0,86 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 287,28

1,6
= 123,707 𝑀𝑃𝑎 

 

Amplituda napětí od působení ohybového momentu 

𝜎𝑎3 =
32 ∙ 𝑀𝑂2

𝜋 ∙ 𝐷3
3 =

32 ∙ 61,46

𝜋 ∙ 0,033
= 23,19 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 

𝜎𝑎3  Amplituda napětí od působení ohybového momentu[Pa] 

𝑀𝑂2  ohybový moment v místě hnaného řetězového kola [Nm] 

𝐷3  průměr hřídele v místě hnaného řetězového kola [m] 

 

Bezpečnost v ohybu 

𝑘𝜎3 =
𝜎′𝐶3

𝜎𝑎3
=

123,707

23,19
= 5,33 

 

Smykové napětí od působení kroutícího momentu 

𝜏𝑘3 =
16 ∙ 𝑀𝑘𝑏

𝜋 ∙ 𝐷3
3 =

16 ∙ 75,537

𝜋 ∙ 0,033
= 14,25 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 

𝜏𝑘3  Smykové napětí od působení kroutícího momentu[Pa] 

𝐷3  průměr hřídele v místě hnaného řetězového kola [m] 

𝑀𝑘𝑏  kroutící moment na navíjecím bubnu od síly FL  [𝑁𝑚] 

 

Bezpečnost v krutu 

𝑘𝜏3 =
0,577 ∙ 𝑅𝑒

𝜏𝑘3 ∙ 𝛼𝜏
=

0,577 ∙ 325

14,25 ∙ 1,5
= 8,77 

 

Celková bezpečnost 

𝑘𝑐3 =
𝑘𝜎3 ∙ 𝑘𝜏3

√𝑘𝜏3
2 + 𝑘𝜎3

2

=
5,33 ∙ 8,77

√5,332 + 8,772
= 4,55 
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9.4 VOLBA LOŽISEK 

Hlavní hřídel navíjecího bubnu bude k rámu připevněna pomocí dvou ložiskových domků. 

Bylo zvoleno stojaté ložisko od společnosti Timken s označením UCP205, které je použitelné 

pro hřídel o průměru 25 mm. 

 

Obr. 23 Ložiskový domek Timken UCP205 [39] 

Parametry ložiskové jednotky: [39] 

Rozměry:  A = 38 mm 

   B = 34,1 mm 

   H = 36,5 mm 

   H1 = 15,9 mm 

   J = 104,8 mm 

   d = 25 mm 

   L = 139,7 mm 

Dynamická únosnost: Cr = 14,0 kN 

Statická únosnost: C0r= 7,9 kN 

Hmotnost:  0,8 kg 

Označení ložiska: UC205 

Stavěcí šroub:  M6x0,75 
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(59) 

(60) 

9.4.1 VÝPOČET TRVANLIVOSTI LOŽISEK  

Pro výpočet trvanlivosti ložisek použijeme síly z vazeb FA a FB, které jsou stanoveny výše. 

Trvanlivost ložiska ve vazbě A [1] 

𝐿10𝐴 = (
𝐶𝑟

𝐹𝐴
)

𝑎𝐿

∙ (
106

𝑛𝑏1
) = (

14000

308,71
)

3

∙ (
106

22,22 ∙ 3600
) = 1165964 ℎ 

Kde: 

𝐿10𝐴  základní trvanlivost ložiska ve vazbě A[h] 

𝐶𝑟  dynamická únosnost ložiska [kN] 

𝐹𝐴  síla ve vazbě A od ložiska [N] 

𝑛𝑏1  skutečné maximální otáčky navíjecího bubnu [s−1] 

 

Trvanlivost ložiska ve vazbě B [1] 

𝐿10𝐵 = (
𝐶𝑟

𝐹𝐵
)

𝑎𝐿

∙ (
106

𝑛𝑏1
) = (

14000

723,06
)

3

∙ (
106

22,22 ∙ 3600
) = 90743 ℎ 

Kde: 

𝐿10𝐵  základní trvanlivost ložiska ve vazbě B [h] 

𝐶𝑟  dynamická únosnost ložiska [kN] 

𝐹𝐵  síla ve vazbě B od ložiska [N] 

𝑛𝑏1  skutečné maximální otáčky navíjecího bubnu [s−1] 

 

Pokud budeme uvažovat, že naviják běží v teplejším období po dobu 180 dní v roce a asi 4 

hodiny denně, pak by ložisko s nižší trvanlivostí vydrželo přes 100 let. 

 

9.5 KONTROLA PERA 

Všechna pera, která jsou použita v návrhu, mají stejný rozměr a jsou vyrobena z oceli 11 600. 

Proto bude proveden kontrolní výpočet pera na smyk a otlačení pouze v místě s nejmenším 

průměrem hřídele (místo 2), kde je pero použito.  

Rozměry pera [1] 

Šírka pera   b = 10 mm 

Výška pera   h1 = 8 mm 

Hloubka drážky v hřídeli t 1= 4,7 mm 

Hloubka drážky v náboji t = 3,3 mm 

Délka pera   l𝑝= 25 mm 

Dovolený tlak   P𝐷= 120 MPa 
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(61) 

(62) 

(63) 

(64) 

Materiálové charakteristiky pro ocel 11 600 [1] 

Mez kluzu v tahu  Re = 325 MPa 

Mez kluzu ve smyku  Rse = 190 MPa 

Kontrola pera na smyk [1] 

𝜏𝑘 =
𝑅𝑠𝑒

𝑘
=

190

2
= 95 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 

𝜏𝑘  Kritické smykové napětí [Pa] 

𝑅𝑠𝑒  Mez kluzu ve smyku [Pa] 

k  Návrhový součinitel bezpečnosti [-] 

 

 

𝐹𝑝 = 2 ∙
𝑀𝑘𝑏

𝐷3
=

75,537

0,03
= 2517,9 𝑁 

Kde: 

𝐹𝑝  Posouvající síla pera [N] 

𝑀𝑘𝑏  Kroutící moment na navíjecím bubnu od síly FL [Nm] 

𝐷3  Průměr hřídele v místě hnaného řetězového kola [m] 

 

𝜏𝑠 =
𝐹𝑝

𝑏 ∙ 𝑙𝑝
=

2517,9

0,01 ∙ 0,025
= 10,07 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑠  Smykové napětí pera [Pa] 

𝐹𝑝  Posouvající síla pera [N] 

𝑏  šířka pera [m] 

𝑙𝑝  délka pera [m] 

Hodnota smykového napětí působícího na pero 𝜏𝑠  je menší než hodnota kritického 

smykového napětí 𝜏𝑘. 

 

Kontrola pera na otlačení [1] 

𝑝𝑝𝑛 =
𝐹𝑝

𝑙𝑝 ∙ 𝑡
=

2517,9

0,025 ∙ 0,0033
= 30,52 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 

𝑝𝑝𝑛  Tlak mezi perem a nábojem [Pa] 

𝐹𝑝  Posouvající síla pera [N] 

𝑡  Hloubka drážky v náboji [m] 

𝑙𝑝  délka pera [m] 

 

Tlak pera mezi perem a hřídelí 𝑝𝑝𝑛 je menší než hodnota dovoleného tlaku P𝐷. 
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(65) 

 

𝑝𝑝ℎ =
𝐹𝑝

𝑙𝑝 ∙ 𝑡1
=

2517,9

0,025 ∙ 0,0047
= 21,43 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 

𝑝𝑝ℎ  Tlak mezi perem a hřídelí [Pa] 

𝐹𝑝  Posouvající síla pera [N] 

𝑡1  Hloubka drážky v hřídeli [m] 

𝑙𝑝  délka pera [m] 

Tlak mezi perem a hřídelí 𝑝𝑝ℎ je menší než hodnota dovoleného tlaku P𝐷. 

 

9.6 VOLBA BRZDY 

Lanový naviják je osazen brzdou z důvodu bezpečnosti jezdce a provozu, aby se mohlo 

navíjení lana rychle zastavit. Uplatňuje se především při dojezdu, aby nedošlo například 

k vytržení hrazdy z lana při plném navinutí, nebo při špatném navinování lana na buben 

či  pádu jezdce. 

Byla zvolena kotoučová brzda značky Tektro, typ HDC 300. Součástí balení je brzdový 

kotouč o průměru 160 mm s 6 otvory, brzdová páka, třmen a lanko. [40] 

 

Obr. 24 Kotoučová brzda Tektro[40]
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Brzdový kotouč bude připevněn k náboji (dle obrázku níže) pomocí šesti šroubů M5x8. Pro 

přenos kroutícího momentu z náboje na hřídel bude sloužit pero těsné 10e7x8x25 dle ČSN 02 

2562. Náboj je zajištěn pomocí pojistného kroužku.  

  

Obr. 25 Náboj brzdy 
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10 KONSTRUKCE RÁMU 
Základní konstrukce rámu je tvořena svařenými tyčemi čtvercového profilu 40x40mm o 

tloušťce 4 mm z oceli 11 373. Jako svařovací metoda je zvoleno svařování elektrickým 

obloukem obalenou elektrodou. 

Do rámu jsou vyvrtány 4 oválné otvory sloužící pro připevnění pohonné jednotky. Jejich tvar 

je volen pro možnost napínání řetězu převodu.   

Dále jsou v rámu vyvrtány dvě dvojice děr o průměru 13 mm pro úchyt ložiskových domků, 

které drží hlavní hřídel navíjecího bubnu.  

Dva otvory o průměru 9 mm v přední části konstrukce slouží pro uchycení držáku vodící 

jednotky lana. Držák je k rámu přichycen pomocí šroubů. 

Na horní straně rámu je přivařeno madlo o průměru 25 mm, které slouží pro chopení a 

manipulaci s navijákem.  

Pro uchycení brzdového třmene je k rámu přivařen plech o tloušťce 5 mm. V plechu jsou 

vyvrtány dvě díry, do kterých je třmen upnut. 

V zadní části rámu jsou přivařeny dvě tyče o průměru 20 mm, na jejichž konci je závit pro 

matici M20. Tyto tyče slouží pro uchycení koleček, které zajišťují mobilitu navijáku. Na 

druhé straně jsou přivařeny dvě opěrné nohy s vyvrtanými otvory, které slouží jako ukotvení. 

Pro ochranu před korozí bude celý rám natřen korozivzdorným nátěrem černé barvy. 

 

Obr. 26 Hlavní rám 
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Obr.27 Lanový naviják 

10.1 VOLBA KOLEČEK 

Pro usnadnění manipulace s navijákem jsou k rámu uchycena kolečka. Jsou zvolena gumová 

kola s ocelovým diskem od společnosti Bonatrade. Plášť má vnější průměr 260 mm a vnitřní 

průměr 125 mm. Šířka kola je 81 mm. Průměr otvoru pro hřídel je 16mm. 

 
Obr. 28 Gumové kolo Bonatrade [41] 

  



BRNO 2018 

 

 

 

55 
 

KONSTRUKCE RÁMU 

 
10.2 VOLBA VEDENÍ LANA 

Pro zajištění správného navíjení lana bude použita rolna od společnosti Dragonwinch.  

Parametry rolny udávané výrobcem: 

Délka:  160 mm 

Výška:  90 mm 

Rozteč děr: 120 mm 

 

 

Obr. 28 Rolna Dragonwinch [42] 
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ZÁVĚR 
 

Využití navijáků pro vodní sporty se v současnosti začíná hojně rozšiřovat. Na trhu se proto 

objevuje spousta nových výrobců. V poměru cena a výkon nejvíce konkurují společnosti 

Ridiculous winches a Ka-Winch.  Podnik Ridiculous winches pro svá zařízení využívá 

pohonnou jednotku od známého výrobce Briggs & Stratton, která je rovněž zvolena do návrhu 

navijáku v této bakalářské práci. 

Vybraný motoru o výkonu 6,5 HP je schopen vytáhnout z hluboké vody jezdce o hmotnosti 

110 kg. Tahovou jednotkou bylo zvoleno lano D-Race o průměru 4 mm, na jehož konci je 

připevněna kladka od společnosti Ronix. 

Navíjecí část je tvořena je tvořena z bubnu a hlavní hřídele. Buben je k hřídeli připojen 

pomocí nábojů a těsných per, které rovněž zajišťují přenos kroutícího momentu. Samotná 

hřídel je uložena v ložiskových domcích od společnosti Timken. 

Pro přenos kroutícího momentu je zvolen řetězový převod. Hnané řetězové kolo od 

společnosti TYMA CZ s.r.o. je s hnacím řetězovým kolem spojeno pomocí řetězu od stejného 

výrobce. Hnací řetězové kolo je součástí sady variátoru od společnosti Comet. Variátor 

sloužící pro plynulý rozjezd je připevněn ke klikové hřídeli motoru. 

Na hlavní hřídeli byly v kritických místech provedeny statické a dynamické výpočty pevnosti. 

Nejnižší hodnota koeficientu bezpečnosti je v místě, kde je drážka pro pero hnané řemenice. 

Tato hodnota je 4,5. Dále byla vypočtena trvanlivost ložisek, které vydrží provoz při běžném 

provozu přes 100 let. Rovněž bylo vyhověno kontrole pera na smyk a otlačení. 

Pro svařenou konstrukci rámu jsou voleny duté čtvercové profily z oceli 11 373. K rámu jsou 

připevněna gumová kola od společnosti Bonatrade pro usnadnění manipulace. 

Pro koncepční návrh lanového navijáku je použito výhradně nakupovaných součástí. Ty 

kombinací s navrženými díly tvoří plnohodnotnou respektive konkurenceschopnou náhradu 

sériově vyráběných navijáků. 
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𝐶𝑟 [kN] Dynamická únosnosti ložiska 

𝐷1 [m] Průměr hřídele v bubnu 

𝐷3 [m] Průměr hřídele v místě hnaného řetězového kola 

𝐷𝑏𝐿 [m] Průměr bubnu s plně navinutým lanem 

𝐷𝑜1 [m] Rozteč hnaného ozubeného kola 

𝐷𝑜2 [m] Rozteč hnacího ozubeného kola 

𝐹 [-] Součinitel poměru dle tabulky 5 

𝐹𝐴 [N] Síla ve vazbě A od ložiska 

𝐹𝐵 [N] Síla ve vazbě B od ložiska 

𝐹𝐿 [N] Síla v laně při rozjezdu 

𝐹𝐿 [N] Síla v laně při rozjezdu 

𝐹𝐿𝑗 [N] Síla v laně při jízdě 

𝐹𝑐  [N] Tahová síla hnacího kola od odstředivé síly 

𝐹𝑚 [N] Tahová síla hnacího kola od hmotnosti volné části řetězu 

𝐹𝑜 [N] Obvodová síla hnacího kola 

𝐹𝑝 [N] Posouvající síla pera 

𝐹𝑝𝑡 [N] Síly při přetržení řetězu (udávány výrobcem) 

𝐹ř [N] Výsledná síla působící na hřídel navíjecího bubnu 

𝐹𝑡 [N] Výsledná síla v řetězu 

𝐹𝑣  [N] Síla ve volné větvi řetězu 

𝐿10𝐴 [h] Základní trvanlivost ložiska ve vazbě A 

𝐿10𝐵 [h] Základní trvanlivost ložiska ve vazbě B 

𝑀𝑂2 [N.m] Ohybový moment v místě hnaného řetězového kola 

𝑀𝑂𝑚𝑎𝑥 [N.m] Maximální ohybový moment 

𝑀𝑘2 [N.m] Kroutící moment na hnacím řetězovém kole 

𝑀𝑘𝑏 [N.m] Kroutící moment na navíjecím bubnu od síly FL 

𝑀𝑜𝐴 [N.m] Moment silového působní k vazbě A 

P𝐷 [Pa] Dovolený tlak 

𝑅𝑒 [Pa] Mez kluzu v tahu oceli 11 600 

𝑅𝑠𝑒 [Pa] Mez kluzu ve smyku oceli 11 600 

𝑅𝑚 [Pa] Mez pevnosti oceli 11 600 

𝑋 [-] Počet článků řetězu 
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𝑌 [-] Součinitel rázů (pro lehké rázy hodnota 2) 

𝑎 [m] Osová vzdálenost řetězových kol 

𝑎𝑛 [m] Osová vzdálenost dle podmínky 

b [m] Šířka pera 

𝑑𝑏𝑚𝑖𝑛 [m] Navíjecí průměr bubnu 

𝑑𝑙  [m] Průměr lana 

𝑓 [-] Součinitel tření mezi wakeboardem a vodní hladinou 

𝑔 [m.s
-2

] Tíhové zrychlení 

ℎ [m] Průvěs dolní části řetězu 

ℎ1 [m] Výška pera 

𝑖 [-] Převodový poměr 

𝑖𝑠𝑘 [-] Skutečný převodový poměr 

k [-] Návrhový součinitel bezpečnosti 

𝑘𝐷ř [-] Dynamická bezpečnost řetězu 

𝑘𝑎 [-] Součinitel vlivu jakosti povrchu 

𝑘𝑏1 [-] Součinitel vlivu velikosti tělesa 

𝑘𝑏2 [-] Součinitel vlivu velikosti tělesa 

𝑘𝑏3 [-] Součinitel vlivu velikosti tělesa 

𝑘𝑐 [-] Součinitel vlivu způsobu zatěžování 

𝑘𝑐1 [-] Celková bezpečnost 

𝑘𝑐2 [-] Celková bezpečnost 

𝑘𝑐3 [-] Celková bezpečnost 

𝑘𝑑 [-] Součinitel vlivu teploty 

𝑘𝑒 [-] Součinitel spolehlivosti 

𝑘𝑓 [-] Součinitel zahrnující další vlivy 

𝑘𝑘1 [-] Koeficient bezpečnosti 

𝑘𝑘2 [-] Koeficient bezpečnosti 

𝑘𝑘3 [-] Koeficient bezpečnosti 

𝑘𝑠ř [-] Statická bezpečnost řetězu 

𝑘𝜎1 [-] Bezpečnost v ohybu 

𝑘𝜎2 [-] Bezpečnost v ohybu 

𝑘𝜎3 [-] Bezpečnost v ohybu 

𝑘𝜏1 [-] Bezpečnost v krutu 



BRNO 2018 

 

 

 

62 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

𝑘𝜏2 [-] Bezpečnost v krutu 

𝑘𝜏3 [-] Bezpečnost v krutu 

𝑙 [m] Délka lana 

𝑙1 [m] Vzdálenost sil 𝐹𝐴 a 𝐹𝐿 

𝑙1𝑛 [m] Délka navinutého lana při jedné otáčce 

𝑙1𝑣 [m] Délka navinutého lana při jedné vrstvě 

𝑙2 [m] Vzdálenost sil 𝐹𝐿 a 𝐹ř 

𝑙3 [m] Vzdálenost sil 𝐹ř a 𝐹𝐵 

𝑙𝑚𝑎𝑥 [m] Maximální délka lana 

𝑙𝑝 [m] Délka pera 

𝑚𝑚𝑎𝑥 [kg] Maximální hmotnost jezdce 

𝑛𝑏1 [s
-1

] Skutečné maximální otáčky navíjecího bubnu 

𝑛𝑏1𝑛 [s
-1

] Maximální otáčky navíjecího bubnu 

𝑛𝑚𝑎𝑥  [s
-1

] Maximální otáčky motoru 

𝑛𝑣𝑟1 [-] Vypočítaný počet vrstev lana 

𝑝 [m] Rozteč řetězu 

𝑝𝑝ℎ [Pa] Tlak mezi perem a hřídelí 

𝑝𝑝𝑛 [Pa] Tlak mezi perem a nábojem 

𝑞 [kg.m
-1

] Hmotnost 1 metru řetězu dle tabulky 4 

𝑟3 [m] Poloměr zaoblení na hřídeli v místě 2 

š𝑏 [m] Šířka bubnu 

t [m] Hloubka drážky v náboji 

𝑡1 [m] Hloubka drážky v hřídeli 

𝑣𝑚𝑎𝑥  [m.s
-1

] Maximální rychlost navíjení 

𝑣𝑠𝑚𝑎𝑥  [m.s
-1

] Skutečná maximální rychlost navíjení 

𝑧1 [-] Počet zubů hnaného řetězového kola 

𝑧2 [-] Počet zubů hnacího řetězového kola 

𝛼ř [°] Úhel mezi řetězem a vodorovnou rovinou 

𝛼𝜎 [-] Součinitel koncentrace pro ohyb 

𝛼𝜏 [-] Součinitel koncentrace pro krut 

𝛽 [-] Součinitel vrubu 

𝜋 [-] Ludolfovo číslo 

𝜎𝑎1 [Pa] Amplituda napětí od působení ohybového momentu 
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𝜎𝑎2 [Pa] Amplituda napětí od působení ohybového momentu 

𝜎𝑎3 [Pa] Amplituda napětí od působení ohybového momentu 

𝜎𝐶𝑂 [Pa] Mez únavy vzorku 

𝜎𝑅𝐸𝐷1 [Pa] Redukované napětí podle podmínky plasticity HMH 

𝜎𝑅𝐸𝐷2 [Pa] Redukované napětí podle podmínky plasticity HMH 

𝜎𝑅𝐸𝐷3 [Pa] Redukované napětí podle podmínky plasticity HMH 

𝜏𝑘 [Pa] Kritické smykové napětí 

𝜏𝑘1 [Pa] Smykové napětí od působení kroutícího momentu 

𝜏𝑘2 [Pa] Smykové napětí od působení kroutícího momentu 

𝜏𝑘3 [Pa] Smykové napětí od působení kroutícího momentu 

𝜏𝑠 [Pa] Smykové napětí pera 

𝜔𝑏 [s
-1

] Úhlová rychlost navíjecího bubnu 

√𝑎ℎ [√mm] Heywoodův parametr 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Výkresová dokumentace: 

Lanový naviják  BP-171007-01 

Hlavní hřídel   BP-171007-02 

Náboj bubnu   BP-171007-03 

Úchyt rolny   BP-171007-04 


