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Úvod 
 DUevo je pevné pletivo stonk] vyšších rostlin, které označujeme jako dUeviny. 
DUevo se zahrnuje mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druh] biomasy. Je to 
snadno dostupný pUírodní materiál, který lidé široce využívají po celou dobu své historie. 
Česká republika se každým rokem více zalesOuje. V současnosti lesy pokrývají 34 % 
plochy české republiky. Za posledních 10 let se roční tEžba dUeva v ČR pohybuje mezi 
15-17 mil. m3 s výjimkou kalamity v roce 2007, kdy se roční tEžba vzrostla na 1Ř,51 m3. 
Je smutné, že se polovina českého vytEženého dUeva vyveze do zahraničí k dalšímu 
zpracování.  V dnešní dobE se tEžba a doprava dUeva neustále zdokonaluje, zrychluje 
a zkvalitOuje. Vznikají nové technologie, postupy a mechanické stroje, které následnou 
tEžbu a dopravu velice usnadOují. Tato práce se zamEUuje na speciální druh tEchto 
mechanických stroj] zvaný vyvážecí vlek. Jedná se nejčastEji o traktorový návEs, který 
se používá k dopravE kmen] na skládku nebo na pilu.  

 Práce volnE navazuje na mojí bakaláUskou práci, která se zabývala návrhem 
vyvážecího vleku. Ve své bakaláUské práci jsem se zamEUoval na historii vyvážení dUeva, 
manipulaci se dUevem a druhy manipulačních stroj] pro dopravu kmen]. V této práci se 
proto blíže zamEUím pouze na vyvážecí vleky. Na začátku této práce budou podrobnE 
vysvEtleny hlavní požadavky na vlek a hlavní konstrukční části vleku. NáslednE bude 
Uešena legalizace, konstrukce a realizace vleku podle daných parametr]. Na konci práce 
bude realizovaný vlek podroben test]m a zkušebním jízdám.   

 Naše rodina se již Uadu let zabývá lesní tEžbou, dopravou, manipulací a poUezem 
kulatiny kmenovou pásovou pilou. PUi konstrukci vleku jsem vycházel ze získaných 
zkušeností pUi manipulaci a pUepravE kulatiny. Dále jsem kladl d]raz na všestrannost 
vleku pro další využití. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stonek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk


Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.               Diplomová práce, akad. rok 2016/2017 
Katedra konstruování stroj]                                         Bc. Miroslav Černý 
 

17 
 

1 Cíl práce 
 Cílem této práce je stavba vyvážecího vleku dle daných parametr], které byly 
pUedem stanoveny vedoucím práce. Vlek bude následnE realizován a bude k nEmu 
zhotovena konstrukční a výkresová dokumentace. Bude sepsána uživatelská pUíručka pro 
zhotovený vlek.   

Pro upUesnEní zadání je pUiložena tabulka všech parametr] určených podle daných priorit. 

 Priorita 1: Musí být v práci dosaženo. 

 Priorita 2: MElo by být v práci dosaženo, pokud není v rozporu s parametrem 
s prioritou 1. 

Parametry vleku 

Parametr Velikost parametru Priorita 

Cena vleku 五 250 000 Kč 1 

Nosnost vleku 8 tun 1 

Délka ložné plochy vleku > 5 m 1 

ŠíUka vleku 2,5 – 3,0 m 1 

SvEtlá výška vleku > 0,4 m 2 

Výška vleku 五 3 m 2 

Hmotnost vleku 五 3 tuny 2 

Multifunkčnost Zaručena 1 

Stabilita Vysoká 1 

Prostupnost terénem Dobrá 2 

Legalizace pro provoz po 
pozemních komunikacích 

Zaručena 1 

Tabulka 1 Parametry vleku 

Cena vleku – nové vyvážecí vleky stojí podle výše zadaných parametr] kolem 
1 000 000 Kč. PUi stavbE vleku bude kladen d]raz na cenu, pUi zachování vysoké kvality 
a životnosti konstrukce.    

Nosnost vleku – nosnost je pUesnE stanovena na Ř tun.  U:it�čná no�no�t 噺 No�no�t 岫ぱ t岻 伐 H�otno�t v���u岫�ax┻ ぬt岻 噺 の tun 

Délka ložné plochy vleku – délka musí být vEtší než 5 metr], protože maximální délka 
kmen] dopravovaných vyvážecími vleky se pohybuje okolo 10 metr]. Kmeny vEtších 
délek se dopravují za pomocí jiné techniky. 
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 Z obrázku 1 je patrné, že kmen nemá tEžištE v polovinE délky ( 欠 塙 決 ). Kmen lze 
chápat jako komolý kužel. Pokud bude 10 metr] dlouhý kmen podepUen v 5 metrech 
a bude naložen tEžším koncem na ložné ploše, bude kmen na vleku stabilní a nem]že se 
pUevrátit. Z tohoto d]vodu postačí ložná plocha 5 metr] dlouhá.  

 
Obrázek 1 PodpEra kmenu 

ŠíUka vleku – byla stanovena od 2,5 do 3,0 metr]. Z hlediska stability by vlek mEl být co 
nejširší, ale z hlediska prostupnosti terénem zase co nejužší (viz obrázek 2). 

SvEtlá výška vleku – je pevnE stanovena nad 0,4 metru (viz obrázek 2). Bude 
optimalizována, aby se zbytečnE nezvyšovalo tEžištE vleku za cenu zvýšení svEtlé výšky 
vleku. Odvíjí se od pUekážek (paUezy, kameny, díry po vývratech), které se mohou dostat 
do kolize s vyvážecím vlekem.  

Výška vleku – se odvíjí od použité hydraulické ruky, která je vždy nejvyšší částí vleku. 
Byla stanovena pod 3 m, protože vlek se bude používat pro multifunkční účely (viz 
obrázek 2). Vlek by mEl pracovat i ve stísnEných prostorech (vEtší garáže, haly, stodoly).  

Hmotnost vleku – již byla výše zmínEna u nosnosti vleku. Musí být menší než 3 tuny. 
PUi snížení hmotnosti vleku dojde k navýšení užitečné nosnosti vleku. PUi stavbE vleku je 
zvýšení užitečné nosnosti žádaným parametrem. 

Multifunkčnost – tato práce se nezamEUuje na stavbu profesionálního vyvážecího vleku, 
který je určen pouze na dopravu kmen]. Tento vlek by mEl sloužit jako víceúčelový stroj 
a mEl by být schopen pUevézt nejr]znEjší náklady. Z tohoto d]vodu by mEl být osazen 
výkonnou hydraulickou rukou (výkonnou z hlediska nosnosti, ne rychlosti nakládání). 

Stabilita – stabilitou vleku se rozumí maximální boční náklon vleku, pUi kterém se plnE 
naložený vlek nepUevrhne. Dále se bude Uešit svahová stabilita vleku. PlnE naložený vlek 
nesmí pUi jízdE po naklonEném svahu „utrhnout“. Musí pevnE držet ve své koleji. 

Prostupnost terénem – se odvíjí od celkové délky setu (traktor + vyvážecí vlek) a od 
celkové šíUky vleku. Celková délka setu by mEla být co možná nejkratší. Prostupnost se 
nechá zlepšit naklápEním oje a výkyvnými nápravami. Naprosto nevyhovující je oj 
s točnicovým pUívEsem [3] (jako má klasický valník). S točnicovým pUívEsem se v lese 
nedá couvat, protože se okamžitE „láme“ (náprava s ojí nezatáčí plynule) za každou 
pUekážkou.  

Legalizace pro provoz na pozemních komunikacích – musí být splnEna. Práce bude 
zamEUena na nejjednodušší zp]sob jak vlek legalizovat za nejvhodnEjších podmínek, 
které zákon umožOuje.  
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Obrázek 2 Základní rozmEry vleku 
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2 Rešerše vyvážecích vlek] 
 Tato kapitola se zamEUuje na popis, rozdElení a hlavní konstrukční části 
vyvážecích vlek]. 

 
Obrázek 3 Vyvážecí vlek [7] 

2.1 ObecnE 
 Vyvážecí vlek je speciální druh návEsu, který se používá k dopravE kmen] na 
skládku nebo na pilu z místa tEžby. Vlek je často využíván k sbEru a odvozu klestu nebo 
pro tUídEní kmen] na dané sortimenty. Mezi jeho nejvEtší pUednosti patUí výborná 
prostupnost terénem a dobrá manévrovatelnost mezi stromy. Tyto vlastnosti jsou 
zajištEny krátkým rozchodem kol, vysokou svEtlou výškou vleku, naklápEcí ojí 
a vhodným umístEním náprav. Nejd]ležitEjší částí vyvážecího vleku je hydraulická ruka. 
Jejími hlavními parametry jsou maximální nosnost a dosah.   

2.2 RozdElení vyvážecích vlek] 
 Každá firma si navrhuje vleky dle vlastních parametr] nebo podle pUání 
zákazníka.  

 V pUiložené tabulce jsou uvedeny nejčastEjší druhy vlek] podle užitečné nosnosti, 
typu tažného vozidla a druhu pohonu hydraulické ruky. 
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RozdElení vyvážecích vlek] 

Užitečná nosnost Tažné vozidlo Pohon hydraulické ruky 

Do 3 tun ČtyUkolka Kardanová hUídel 

Vlastní hydraulický okruh 

Mechanický 

Malotraktor, traktor Kardanová hUídel 

Vlastní hydraulický okruh 

Mechanický 

Osobní automobil Mechanický 

Elektro hydraulický 

Do 6 tun Malotraktor, traktor Kardanová hUídel 

Vlastní hydraulický okruh 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 tun 

Traktor Kardanová hUídel 

Vlastní hydraulický okruh 

Tabulka 2 RozdElení vyvážecích vlek] 

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny výše zmínEná tažná vozidla z tabulky 2. 

 
Obrázek 4 ČtyUkolka [8] 
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Obrázek 5 Malotraktor [9] 

 
Obrázek 6  Osobní automobil [10] 

 
Obrázek 7 Traktor [11] 
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2.3 Hlavní konstrukční prvky 
 Vlek je sestaven z určitých prvk] do výsledného celku. Tyto prvky určí výsledné 
vlastnosti, charakteristiky a parametry vyvážecího vleku. Vhodnou kombinací tEchto 
prvk] se dosáhne požadovaného výsledku. 

2.3.1 Rám 

 Rám je nosný prvek vyvážecího vleku a ovlivOuje témEU všechny parametry vleku 
zmínEné v tabulce 2. Jeho konstrukce ovlivní cenu, nosnost, délku ložné plochy, šíUku, 
hmotnost, multifunkčnost a stabilitu vleku. Rám musí umožnit pUipojení ostatních prvk]. 
Mezi nejpoužívanEjší druhy rámu pro vyvážecí vleky patUí žebUinový rám a páteUový rám.  

 
Obrázek 8 PáteUový rám vyvážecího vleku [12] 

 
Obrázek 9 ŽebUinový rám vyvážecího vleku [13] 

 U profesionálních vyvážecích vlek] se délka ložné plochy m]že prodlužovat nebo 
zkracovat podle potUeby. Jedná se o teleskopické nastavení rámu. Lze posouvat sestavu 
dvou protilehlých klanic po hlavním stUedovém jeklu (po „páteUi“ rámu). 
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Obrázek 10 Teleskopicky nastavitelný rám [14] 

2.3.2 Nápravy a kola 

Nápravy: 
 Úkolem nápravy je nést tíhu vleku a pUenášet jí na kola. Nápravy na vyvážecí 
vleky se používají tuhé nebo výkyvné. Odpružení náprav se na vleky nepoužívá z d]vodu 
zbytečnosti a ceny. Jediné odpružení vyvážecího vleku zajiš[ují pneumatiky.  

 
Obrázek 11 Výkyvná náprava na pUekážce [15] 

 U vyvážecích vlek], které jsou tahané za vozidly o malé pohotovostní hmotnosti 
a malém výkonu, se používají hydraulické pohony kol. VEtšinou se jedná o čtyUkolky. 
Na obrázku číslo 12 je zobrazena výkyvná náprava s hydraulickým pohonem kol 
v nábojích kola. 
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Obrázek 12 Náhon kol náboj] [16] 

 Druhý nejpoužívánEjší zp]sob náhonu kol je pomocí hydromotoru, který se 
umis[uje zhora na kola. D]vodem je malá šance poškození náhonu pUi jízdE tEžkým 
terénem a zachování dané svEtlé výšky vleku. Rotační hydromotor je spojen 
s pneumatikami pUes profilovanou kladku, která zapadá pUesnE do vzorku pneumatik. 
Kladka je do vzorku dotlačena pomocí pružiny. Pokud vzorek pneumatik klesne pod 
úrovEO danou výrobcem, bývá kolem 30%, začne vznikat určitý prokluz a náhon ztrácí 
plnou účinnost. Další nevýhodou je bahno a nečistoty, které zvyšují prokluz náhonu. 
Tento pohon je spíše pro občasné použití,  nehodí se pro každodenní práci.    

 
Obrázek 13 Náhon kol kladkou [17] 
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Nápravy se na vyvážecích vlecích umis[ují až do zadní poloviny vleku. D]vodem 
je rozložení váhy. Náklad se umis[uje tak, aby byla zatížena hnací náprava tažného 
vozidla pUes závEs. Toto opatUení vysoce zvyšuje pUenos tažné síly z nápravy tažného 
zaUízení na vozovku. 

Kola: 

 Na vyvážecí vleky se používají pUevážnE disková kola. Ráfky se volí podle 
pUedpokládané nosnosti vleku. Pneumatiky se používají s malou výškou a velkou šíUkou 
tzv. „balónová kola“. D]vodem velké šíUky je snaha o snížení tlaku pneumatiky na mEkký 
terén. Kola se pUestanou „boUit“ v mEkkém terénu. Malá výška pneumatiky se odvíjí od 
konstrukce vleku, protože se kola vEtšinou schovávají pod nosnou část vleku (viz obrázek 
14). Podle použití vleku a podle nosnosti se volí počet pláten pneumatiky. NejčastEji se 
počet pláten pohybuje od 14 do 18 PR. Počet pláten výraznE zvyšuje nosnost a odolnost 
pneumatiky proti proražení nebo poUíznutí pneumatiky. 

 
Obrázek 14 „Hokejkový vzorek“ [18] 

 Dezén pneumatik se používá nejčastEji „hokejkový“, „šípový“ a „drapákový“. Na 
obrázku 14 je zobrazen „hokejkový“ vzorek. „Drapákové vzorky“ nejsou blíže 
specifikované a každá firma si je vyrábí po svém, proto je jich mnoho druh] odlišných 
vlastností. V poslední dobE ubývá na nových vyvážecích vlecích „šípový vzor“, protože 
se používá na hnané nápravy. Vleky jsou vEtšinou zapojeny za velkým traktorem, tak 
není náhonu kol vleku zapotUebí. SamozUejmE je neúčinnEjší pro pUenos sil z vleku na 
zem a držení smErové stability kola v dráze. Na silnici zase patUí k nejhorší možné 
variantE, „plave“ na silnici, pokud není pneumatika dostatečnE podhuštEna a zatížena. 

 
Obrázek 15 "Šípový vzorek" [19] 
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Obrázek 16 "Drapákový vzorek" [20] 

2.3.3 Oj 

 Oje na vyvážecí vleky se používají r]zných tvar] s r]znými koncovkami podle 
druhu použití. NejčastEji to bývají profily čtvercové, obdélníkové nebo trubky. Koncovky 
se volí podle tažného vozidla a podle nosnosti vleku. Pro vleky vEtších nosností se 
používají závEsová oka, naopak pro vyvážečky malých nosností se používají pUívEsové 
klouby neboli „žehličky“.  

 
Obrázek 17 ZávEsové oko [21] 

 
Obrázek 18 PUívEsový kloub „Žehlička“ [22] 
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 V posledních letech se zavedlo do konstrukcí ojí tzv. naklápEní oje. Díky tomuto 
naklopení se zlepší prostupnost soupravy v lese. Spoj tažného vozidla a oje musí mít dva 
otočné body, aby šlo zkonstruovat naklopení oje. Naklopení provádí nejčastEji 
hydraulické písty. NejvEtší využití je pUi couvání s vlekem, naklopení oje sníží polomEr 
oblouku pUi zatáčení. 

 
Obrázek 19 NaklápEcí oj 1 [23] 

 
Obrázek 20 NaklápEcí oj 2 [24] 

2.3.4 Klanice 

 Klanice jsou d]ležitou částí vleku. Pomocí nich se náklad udržuje na vleku. 
Klanice jsou konstruovány tak, aby objem naloženého materiálu byl co nejvEtší pUi 
zachování nízké polohy tEžištE vleku. Jejich počet závisí na délce dopravovaných kmen], 
typu konstrukce a na nosnosti vleku. Minimální počet klanic je 4.  
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Obrázek 21 Minimální počet klanic [25] 

Vleky s již zmínEným teleskopickým nastavením rámu v kapitole 2.3.1 Rám, mají 
i nastavitelnou rozteč klanic podél vleku. Vystačí si i s minimálním počtem klanic pro 
odvoz r]zných délek kmen]. Klanice bývají výškovE nastavitelné. D]vodem nastavení 
výšky klanic je úspora času pUi nakládání a vykládání vleku. Hydraulická ruka nemusí 
kmeny zvedat zbytečnE pUes maximální výšku klanic.  

 
Obrázek 22 VýškovE nastavitelné klanice [26] 

2.3.5 Hydraulická ruka 

Hydraulická ruka je specifický druh hydraulického manipulátoru a patUí mezi 
nejd]ležitEjší prvky vyvážecího vleku. Slouží pro nakládání, pUemis[ování a vykládání 
nákladu. Vyrábí se mnoho druh] tEchto manipulátor], proto je d]ležité daný vlek osadit 
vhodnou rukou. Ruka určuje maximální hmotnost nakládaného bUemena, velikost 
nakládacího úhlu a maximální nakládací vzdálenost (dosah ruky).  

  Hlavní částí ruky je sloup, který se otáčí na stabilním základu. Základ je pevnE 
pUipojen k vleku. Další d]ležitou částí je systém výložník] upevnEných na konci otočného 
sloupu. Systém výložník] se skládá z výložník], prodloužení výložník] a z hydraulických 
válc]. Stabilitu hydraulické ruky a vleku zajiš[ují stabilizační podpEry 
(tzv. „zapackování“), které jsou spojeny bu@ se základnou, nebo pUímo s vlekem. Veškeré 
pohyby hydraulické ruky jsou ovládány hydraulickými válci.  
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Obrázek 23 Hlavní části hydraulické ruky [27] 

Hydraulická ruka je nejčastEji pohánEna dvEma zp]soby. Hydraulickou silou od 
hydraulického okruhu tažného vozidla nebo pUidaným hydraulickým čerpadlem, které se 
pohání pUes kardanový hUídel od tažného vozidla. 

Pro nakládání kmen] se k ruce pUipojuje nakládací mechanismus, který se skládá 
z rotátoru a kleští na kmeny. 

Rotátor  
Rotátor je obousmErný rotační hydromotor. Pro nakládání kmen] je nezbytnou 

součástí hydraulické ruky. UmožOuje nastavit kleštE do optimální polohy pro sevUení 
kmenu a umožOuje rotaci s již uchopeným kmenem. Rotátory pro velké zátEže jsou 
opatUeny brzdou rotace. Rotátor je konstrukčnE uzp]soben, aby vydržel nárazy a otUesy 
vzniklé bEhem nakládání.  

 
Obrázek 24 Rotátor [28] 
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KleštE 

KleštE slouží k uchopení kmen] strom], jinak se nazývají také drapáky. V kleštích 
je uložen hydraulický píst, který pUes pákový mechanismus kleštE otevírá nebo zavírá dle 
potUeby. Klasické kleštE se rozdElují podle nosnosti, velikosti a úchopné síly. 

 
Obrázek 25 KleštE na kulatinu [29] 

KleštE se liší podle zp]sobu použití. Na vleky se používají jenom kleštE na 
kulatinu, kleštE na klest, p]dní lopaty a štípací hlavice. Štípací hlavice stojící kmen pevnE 
chytí a u zemE ho odštípne. 

 
Obrázek 26 Štípací hlavice [30] 



Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.               Diplomová práce, akad. rok 2016/2017 
Katedra konstruování stroj]                                         Bc. Miroslav Černý 
 

32 
 

3 Legalizace vleku 
 Tato kapitola se zamEUuje na hledání nejvýhodnEjší cesty pro stavbu vyvážecího 
vleku. PUevažujícím faktorem je zde cena, jednoduchost a snaha o vyhnutí se pravidelným 
technickým kontrolám na STK. 

3.1 Novostavba [34]  
 Novostavbou se rozumí výroba jednotlivého silničního vozidla podle vlastní 
konstrukce nebo s využitím konstrukční části vozidla a samostatného technického celku 
vozidla, na nEž byla vydána rozhodnutí o schválení typu. 

Žádost výrobce o povolení výroby jednotlivého vozidla musí obsahovat: 
a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo 

jméno, pUíjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého 
nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba 

b) druh a kategorii silničního vozidla 

c) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno 

d) zp]sob zajištEní záručního a pozáručního servisu 

Žádost výrobce musí být doložena tEmito doklady: 

a) ovEUenou kopií smlouvy nebo listiny o zUízení nebo založení právnické osoby 
nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstUíku výpisem z obchodního 
rejstUíku, u fyzických osob podnikatel] ovEUenou kopií živnostenského oprávnEní 

b) technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údaj] uvádEných v technickém 
pr]kazu vozidla, včetnE údaj] uvádEných v technickém pr]kazu vozidla, včetnE 
údaj] o pUedpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech  

c) nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozmEr] a hmotností 

d) návodem k údržbE a obsluze vozidla v českém jazyce 

e) osvEdčeními o schválení typu systém] vozidla, konstrukčních částí a 
samostatných technických celk] vozidla, které tvoUí silniční vozidlo, nebo 
technickým protokolem 

 Obecní úUad s rozšíUenou p]sobností vydá povolení ke stavbE vozidla a založí spis 
o stavbE nového vozidla, ve kterém stanoví podmínky pro schválení technické 
zp]sobilosti vozidla. NáslednE m]že výrobce vozidlo vyrobit. Nakonec musí probEhnout 
schválení technické zp]sobilosti vyrobeného vozidla. 

Schválení: 
a) technickou zp]sobilost jednotlivE vyrobeného silničního vozidla schvaluje obecní 

úUad s rozšíUenou p]sobností (kontrola dodržení stanovených podmínek) 

b) technická zp]sobilost každého jednotlivE vyrobeného silničního vozidla se 
schvaluje samostatnE (ke každé žádosti se pUistupuje individuálnE) 

c) obecní úUad s rozšíUenou p]sobností schválí technickou zp]sobilost jednotlivE 
vyrobeného silničního vozidla, pokud silniční vozidlo splOuje technické 
požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice 
v dobE výroby vozidla 
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 Pro schválení musí výrobce doložit do spisu o stavbE nového vozidla návod 
k údržbE, popis částí vozidla, záruční podmínky, výrobní štítek, seznam použitých díl], 
seznam použitých díl] a jejich homologace.  

 Pokud výrobce splní všechny podmínky, je vozidlo prohlášeno za technicky 
zp]sobilé k provozu na pozemních komunikacích. Vozidlu je pUidElen VIN kód a jsou 
vydány nové technické pr]kazy (velký a malý). U novostaveb nelze vydat technické 
osvEdčení silničního vozidla, každá novostavba musí podléhat pravidelným technickým 
kontrolám. Poplatek za schválení technické zp]sobilosti vozidla na obci s rozšíUenou 
p]sobností stojí 2000 Kč. 

3.2 Dovoz [34] 
 Dovozem se rozumí doprava silničního vozidla registrovaného mimo Českou 
republiku. Technickou zp]sobilost jednotlivE dovezeného silničního vozidla schvaluje 
obecní úUad s rozšíUenou p]sobností na základE písemné žádosti.  

Tato žádost musí obsahovat: 
a) druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní 

název stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla 

b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno 

c) údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavk] 

K žádosti je nutné pUiložit: 
a) osvEdčení o registraci silničního motorového vozidla nebo pUípojného vozidla, 

bylo-li vydáno, a technický pr]kaz silničního motorového vozidla nebo 
pUípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické 
zp]sobilosti vozidla 

b) protokol o evidenční kontrole 

c) doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného 
než členského státu 

d) technický protokol vydaný zkušební stanicí  

 Pokud jsou splnEny všechny podmínky, je vozidlo prohlášeno za technicky 
zp]sobilé k provozu na pozemních komunikacích v České republice. Žádost o zápis 
jednotlivE dovezeného silničního vozidla do registru vozidel pro pUípojné vozidlo stojí 
1000 Kč. 

3.3 PUestavba [34] 
 PUestavbou silničního vozidla se rozumí zmEna nebo úprava podstatných částí 
mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla. 

Za zmEnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se 
považují: 

a) zmEna druhu pohonu, vestavEní jiného typu motoru 

b) zmEna karosérie, pérování vozidla a kol zp]sobující zmEnu povoleného zatížení 

c) zmEna druhu karosérie nebo nástavby, pro které se mEní účel a zp]sob použití 
silničního vozidla 
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d) zmEna kategorie vozidla 

 PUestavbu vozidla výmEnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové Uady 
vozidla. 

 Nahrazuje-li nebo se doplOuje vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, 
musí tato součást nebo výbava splOovat podmínky stanovené tímto zákonem. 

 O pUestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí 
podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto 
vozidlu. 

Zp]soby pro schvalování pUestaveb silničních vozidel: 
a) jednotlivá pUestavba Ěmax. Ř pUestaveb na 1 žadatele o pUestavbu za 1 rokě 

 Je povolována pUímo od výrobce vozidla. 

  Pokud již výrobce neexistuje, povoluje ji výzkumné centrum DEKRA. Tato 
žádost je dražší, protože se musí provést všechny možné testy vozidla (napU. kontrola 
zatížení náprav, kontrola brzd a kontrola geometrie.  

b) hromadná pUestavba (pokud se jedna o počet vyšší než 5 kus]ě: 
 Hromadnou pUestavbu silničního vozidla povoluje ministerstvo dopravy na 
základE písemné žádosti, pokud jsou splnEny podmínky pro pUestavbu stanovené 
provádEcím právním pUedpisem.  

 Specializované firmy mají vydané osvEdčení na pUestavby vozidel od ministerstva 
dopravy. TEmto firmám se zašle žádost o pUestavbu, následnE stanoví podmínky pro 
schválení pUestavby. Po pUestavbE firma zkontroluje doložené dokumenty a vydá 
pUíslušné technické pr]kazy nebo technická osvEdčení. 

Žádost pro jednotlivé a hromadné pUestavby musí obsahovat: 
a) obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, 

pokud bylo pUidEleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a pUíjmení, 
pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby pokud bylo 
pUidEleno, je-li žadatelem fyzická osoba 

b) druh a kategorii silničního vozidla 

c) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno 

Žádost pro jednotlivé a hromadné pUestavby musí být doložena tEmito doklady: 
a) podrobným popisem pUestavby silničního vozidla 

b) návrhem na zmEnu údaj] zapisovaných v technickém pr]kazu silničního vozidla 

c) technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční 
části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla 
schválena jejich technická zp]sobilost typu 

d) technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a technickým protokolem 
vydaným provEUenou zkušebnou (technická kontrola plného rozsahu „K“) 
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3.4 ZávEr 
 Vyvážecí vlek spadá do kategorie OT4 – pUípojné vozidlo traktoru, jejichž 
nejvyšší pUípustná hmotnost pUevyšuje 6000 kg.  

Novostavba – byla vyloučena ze dvou hledisek: 

1. nutnost pravidelných technických kontrol (1 krát za 4 roky) 

2. náročnost dodání podklad] pro spis (návod k údržbE, popis částí vozidla, záruční 
podmínky, výrobní štítek, seznam použitých díl], seznam použitých díl] a jejich 
homologace) 

Dovoz – byl vyloučen z hlediska ceny (dovoz vleku kategorie OT4 vyjde kolem 40 
Kč/km). 

PUestavba – byla vybrána jako vhodná varianta pro stavbu vyvážecího vleku. Jestli bude 
zvolena jednotlivá nebo hromadná rozhodne až volba pUívEsu, který bude pUestavEn na 
vyvážecí vlek.  

 PUestavovat se bude starší zemEdElský vlek.  

D]vody tohoto výbEru: 
1) Cena – starší vlek se nechá poUídit za minimální cenu. 

2) NedElá se pUevod – jedná o zemEdElský stroj pUípojný, který spadá mezi zvláštní 
vozidla. Majitel není uveden v technickém osvEdčení, proto se nedElá pUevod. 
Jediným platným dokladem o zmEnE majitele je platná kupní smlouva. 

3) Pojistka – pojistka na tyto staré zemEdElské vleky je velice malá. 

4) Není tUeba STK – tyto zemEdElské vleky nemusí na STK, pokud si to majitel 
nevyžádá.  

5) Jednoduchost pUestavby – pro pUestavbu stačí pouze schválení podmínek 
stanovených obcí s rozšíUenou p]sobností, vlek pUi a po pUestavbE nemusí projít 
všemi technickými kontrolami (napU. brzdy, osvEtlení atd.). Pouze kontrolami 
pUedem stanovenými obcí s rozšíUenou p]sobností. 
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4 VýbEr vhodného Uešení 
 V této kapitole bude vybrán typ návEsu, který bude nejvíce odpovídat zadání. 
NáslednE bude vybrána hydraulická ruka odpovídající zadaným parametr]m. 

4.1 VýbEr optimálního návEsu  
 Byl zvolen velkoobjemový traktorový návEs STS MV3-025. Tento pUívEs se 
používal jako sbErací v]z na seno.  

 
Obrázek 27 STS SbErací v]z 

4.1.1 D]vody výbEru pUívEsu a kontrola se zadanými parametry 

a) Cena – vlek byl poUízen z místního JZD jako vyUazený za 12 000 Kč. 

b) Nosnost – nejvEtší povolená hmotnost = 6,65 tuny (nosnost).  U:it�čná no�no�t 噺 No�no�t 岫は┸はの t岻 伐 H�otno�t v���u 岫�ax┻ に┸はの t岻 噺 ね t 
Tento parametr je o 1 tunu menší než zadaný parametr. Parametr je pouze 
dostačující. Nosnost by se nechala zvýšit dvounápravovým pUívEsem. 

c) Jednonápravový pUívEs – tyto druhy pUívEs] se nejčastEji vyrábEly s dvEma 
nápravami, d]vodem bylo zvýšení nosnosti až na 12 tun. Dvounápravový vlek 
stojí kolem 50 000 Kč. Jednonápravový vlek má lehčí konstrukci, lepší 
manévrovatelnost v lese (s dvounápravovým se tEžko couvá) a je o 38 000 Kč 
levnEjší. Z tEchto d]vod] byl vybrán jednonápravový vlek i za cenu zmenšení 
nosnosti vleku o 1 tunu.  

d) Délka ložné plochy – je 5,9 metru (zadaný parametr byl > 5 metr] => délka ložné 
plochy je vyhovující). 

e) SvEtlá výška vleku – je 0,41 metru (zadaný parametr byl > 4 metry => svEtlá 
výška vleku je vyhovující). 

f) Výška vleku – je 3,72 metru (je vyšší než zadaný parametr, který byl 五 3 metry). 
Výšku určuje velikost nástavby. Nástavba bude demontována a nahrazena 
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klanicemi, které se vyrobí podle zadané maximální výšky vleku. Parametr také 
ovlivní volba hydraulické ruky. Bude nutné provést kontrolu maximální výšky 
vleku po pUipevnEní hydraulické ruky. 

g) Hmotnost vleku – provozní hmotnost vleku = 2,65 tuny (vyhovující, ale 
promEnný parametr z hlediska pUestavby). Z vleku se budou nEkteré součásti 
odstrojovat a nEkteré zase nastrojovat. Bude provedena výsledná kontrola 
hmotnosti dokončeného vleku. 

h) Multifunkčnost – díky žebUinovému rámu lze podlahu uzp]sobit na plato, kam 
lze nakládat nejr]znEjší náklady. Po pUipojení hydraulické ruky bude vlek schopen 
náklady naložit a složit podle potUeby. Multifunkčnost bude zaručena.  

i) Stabilita – stabilitu zaručuje velký rozchod kol a umístEní kol po stranách rámu 
vleku. Maximální náklon bude vyzkoušen pUi tetovacích jízdách, svahová stabilita 
bude zlepšena nákupem nových „balónových“ kol s neopotUebovaným vzorkem. 

j) Prostupnost terénem – tento pUívEs nevyniká svou prostupností terénem. Nemá 
naklápEní oje ani výkyvnou nápravu. Vlek s tímto vybavením by byl pUíliš drahý. 
Vlek nemá „točnicový“ systém, bude se s ním nechat lehce couvat. Vlek této 
velikosti by stejnE nemohl kličkovat mezi stromy. Tento parametr je pouze 
dostačující. 

k) Legalizace pro provoz po pozemních komunikacích – vlek byl zakoupen 
z místního JZD, kde nebylo nalezeno technické osvEdčení k vleku. Bude se muset 
žádat o duplikát. NáslednE bude provedena hromadná pUestavba pUes firmu, která 
vlastní pro tento typ vlek] osvEdčení pro pUestavby. 

l) Pojistka – pro provoz na pozemních komunikacích je povinnost mít uzavUené 
povinné ručení, které je na tyto staré vleky velice levné. 

4.2 VýbEr optimální hydraulické ruky 
 Hydraulická ruka je druhým nejd]ležitEjším konstrukčním prvkem na vyvážecím 
vleku. Její volbu nejvíce ovlivní zvolený vlek. Konstrukční Uešení hydraulické ruky musí 
umožnit její snadné pUipojení k rámu vleku STS MV3-025. Ruka musí po pUipojení 
vyhovEt i ostatním parametr]m. 

4.2.1 Volba hydraulické ruky 

 Pro práci byla vybrána hydraulická ruka HR 3001. Tato ruka se vyrábEla 
v Československu a montovala se na vozidlo Praga V3S. Ruka byla koupena od místního 
soukromníka za 17 000 Kč a opEt se nenašlo technické osvEdčení k této ruce. 

 Tato hydraulická ruka má po jedné stranE umístEn nastavitelný mechanický výsuv 
pro „zapackování“. Tento výsuv je umístEn na ruce z d]vodu vyosení hlavního sloupu 
(otoče). Packy (podpEry) by mEly být od sloupu vzdáleny ve stejné vzdálenosti. 
Zapackování by kv]li vyosení na jedné stranE pUekračovalo povolenou šíUku vozidla, 
z tohoto d]vodu bylo vyrobeno jako mechanicky nastavitelné.  
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Obrázek 28 Vozidlo Praga V3S [31] 

1. Rotátor  

2. KleštE 

4.2.2 Určení maximálního zatížení pro hydraulickou ruku 

 Pro kontrolu vhodnosti hydraulické ruky pro zvolený vlek je zapotUebí určit 
maximální bUemena, která bude ruka zvedat. Hlavním ukazatelem je diagram nosnosti 
hydraulické ruky. 

Diagram nosnosti hydraulické ruky 

Délka ramene [m] 層┸ 挿捜宋 匝┸ 掻想掻 想┸ 宋匝掻 捜┸ 宋匝掻 

Nosnost [kg] ぬどどど なぱどど なにどど ひどど 

Tabulka 3 Diagram nosnosti hydraulické ruky HR 3001 

 
Obrázek 29 Diagram nosnosti HR3001 [1, str. 20] 

 Z diagramu je patrné, že hydraulická ruka má maximální nosnost 3000 kg na 
nejkratším rameni a na maximálním rameni 5 metr] má nosnost ř00 kg.  
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Určení maximálního zatížení: 
 Zde je pUiložena tabulka nejčastEji se vyskytujících se strom] a jejich objemových 
hmotností. 

Název stromu 
Objemová hmotnost dUeva [暫賛仕惣] 

Čerstvé Na vzduchu vyschlé UmEle dosušené 

Borovice lesní 700 520 510 

Borovice černá 900 670 540 

BUíza 940 600 590 

Buk 990 720 570 

Douglaska 910 570 550 

Jedle 1000 460 420 

Dub letní a zimní 1000 760 660 

Jilmy 950 700 520 

Jasan 920 720 620 

Javor klen 980 660 530 

Javor mléč 870 650 520 

Lípy 730 520 420 

ModUín 760 600 460 

Olše 690 520 430 

Smrk 740 470 440 

Topol černý 840 450 370 

Vejmutovka 520 400 320 

Vrby 1000 460 370 

Tabulka 4 Objemová hmotnost dUeva 

 Z tabulky vyplývá, že nejvyšší uvažovaná objemová hmotnost bude 1000 賃直陳典. 

V zadání bylo uvažováno nakládání kmen] o maximální délce 10 metr]. V úvahu bylo 
vzato, že v České republice nerostou kmeny silnEjší 0,6 metru, bráno na stUedovém 
pr]mEru 10 metrového kmenu. StUedovým pr]mErem se rozumí pr]mEr v polovinE délky 
kmenu.  
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Výpočet objemu a hmotnosti kmenu 

Vstupní hodnoty Označení Jednotky 

Objem kmenu 撃 岷兼戴峅 
Hustota kmenu 貢 などどど 倦訣兼戴 

Délka kmenu 詣 など 兼 

Pr]mEr kmenu 経 ど┸は 兼 

Hmotnost kmenu 兼 岷倦訣峅 
Tabulka 5 RozmEry kmen] 

Použité vzorce Výsledky 

惨 噺  慈 茅 拶匝想 茅 鯖 
撃 還 に┸ぱのど 兼戴 

仕 噺  惨 茅 持 兼 還 にぱのど 倦訣 

Tabulka 6 Výpočet objemu a hmotnosti kmenu 

 Z tohoto výsledku vyplývá, že nejtEžší nakládaný kmen m]že vážit kolem 
2850 kg. Hydraulická ruka takové bUemeno uzvedne, pouze na nejkratším rameni. Vlek 
bude navržen pro multifunkční použití. Budou se nakládat nejr]znEjší bUemena. Jejich 
maximální hmotnost nesmí pUekročit maximální nosnost ruky, která je 3000 kg. 

4.2.3 D]vody výbEru hydraulické ruky a kontrola se zadanými parametry 

a) Cena – ruka byla poUízena od soukromníka za 17 000 Kč. 

b) PUipojení hydraulické ruky – lze ji jednoduše položit na plato vleku a pUipojit 
k rámu pUes svorníky, rozpon „zapackování“ nekoliduje s rámem vleku a 
nepUesahuje jeho maximální povolenou šíUku. Ruka je z hlediska pUipojení 
vyhovující. 

c) Nosnost – její maximální nosnost je 3000 kg. Zvedne i nejtEžší pUedpokládaný 
kmen, který je 2Ř50 kg. Ruka je z hlediska nosnosti postačující. 

d) Pohon hydraulické ruky – ruka se dá pohánEt z hydraulického okruhu tažného 
vozidla nebo pomocí vloženého čerpadla. Tento pohon je výhodný pro slabší 
hydraulické okruhy tažných vozidel. 

e) Dosah ruky – je 5 metr] od stUedového sloupu ruky. Pro vyvážecí vlek není tento 
dosah nejlepší. Výhodou této ruky je možnost jejího složení vedle sebe. NáslednE 
na vleku nepUekáží pro multifunkční použití. Složení vedle sebe je možné pouze 
bez pUipojeného rotátoru a kleští. 

f) Výška vleku – maximální výška vleku má být pod 3 metry. Celková výška po 
pUipojení ruky je 2,9 metru. Tento parametr je vyhovující. 
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4.3 Výsledné hodnocení 
 Vlek a hydraulická ruka vyhovují všem zadaným parametr]m. Tyto dva 
konstrukční celky budou dohromady schopny vyhovEt požadovaným pracovním úkon]m.  

4.4 Postup Uešení pUestavby 
1. Žádalo se o vystavení náhradních doklad] k vleku. NejdUíve se žádalo o vydání opisu 
pr]kazu zp]sobilosti a technického popisu [viz pUíloha 1 – a)]. NáslednE byl vydán pr]kaz 
zp]sobilosti a technický popis [viz pUíloha 1 – b), c)]. Z ochrany osobních údaj] jsou 
nEkteré názvy nečitelné. Žádost stála 2200 Kč. 

2. Bylo požádáno na obci s rozšíUenou p]sobností o vystavení duplikátu technického 
osvEdčení zvláštního vozidla [viz pUíloha 1 – d)]. Cena je stanovena dle zákona 
č. 634/2004 na 100 Kč. [35] 

3. NáslednE bylo zažádáno o hromadnou pUestavbu ve firmE PELI spol. s r.o. [32]. Tato 
firma se specializuje na stroje a zaUízení, které využívají hydraulické systémy a prvky. 
Firma PELI je schopna vystavit nové technické osvEdčení k hydraulické ruce, protože 
bylo bývalým majitelem ztraceno. Bez tohoto osvEdčení by ruka nemohla být schválena 
do provozu na pozemních komunikacích. Žádalo se o atypickou montáž nástavby 
(hydraulické ruky) na vlek. Ve spolupráci s firmou byl vytvoUen koncept (viz pUíloha 2 – 
výkres ZČU_2017-211-00) našeho Uešení, který firma PELI povolila k pUestavbE a ke 
kterému stanovila montážní a ovEUovací zkoušku zdvihacího zaUízení. Firma povolila 
pUestavbu pouze za pUedpokladu, že se nezmEní pohotovostní hmotnost a rozmEry vleku, 
které jsou uvedeny v technickém osvEdčení. 

4. Byla provedena pUestavba dle daných parametr], která je popsána v následující kapitole 
5 Konstrukční návrh a realizace. 

5. PUi pUestavbE bylo zjištEno, že HR má témEU nečitelný výrobní štítek. Na zakázku byl 
vyroben duplikát tohoto štítku, který musí být na HR pUipevnEn. Cena výroby duplikátu 
byla 1Ř10 Kč. 

 
Obrázek 30 Duplikát výrobního štítku HR 3001 

6. PUedposledním bodem byla kontrola svar] rámu od firmy PELI a vizuální kontrola 
podle pUedem stanovené struktury konstrukce.  

7. Posledním bodem bylo provedení montážní a ovEUovací zkoušky zdvihacího zaUízení 
[viz pUíloha 1 – e)]. Po kladném hodnocení tEchto zkoušek firma vydala technické 
osvEdčení samostatného technického celku [viz pUíloha 1 – f)]. Cena pro schválení 
pUestavby byla 3600 Kč. 

8. Nakonec byla sjednáno povinné ručení, které vyšlo na 2Ř0 Kč za 1 rok. 
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5 Konstrukční návrh a realizace 
 V této kapitole je popsán postup stavby vyvážecího vleku. Pro stavbu vleku byla 
zpracována kompletní výkresová dokumentace, která je uložena na pUiloženém CD. 
Dokumentace byla vyrobena podle 3D modelu tohoto vleku. V pUíloze číslo 2 je uveden 
seznam všech výkres], na které se práce odkazuje. V deskách práce (pUíloha číslo 5) jsou 
umístEny pouze nejd]ležitEjší výkresy vyvážecího vleku. V pUíloze číslo 3 jsou uvedeny 
fotky z provedené pUestavby. V pUíloze číslo 4 jsou zobrazeny fotky kompletního 
vyvážecího vleku. 

5.1 Rám 
 Rám byl upraven z p]vodního vleku, následnE vyztužen a povrchovE upraven na 
požadovaný výsledek. 

 NejdUíve se z p]vodního vleku (viz pUíloha 3 – obr. 1) začaly demontovat 
nadbytečné díly (nástavba, kasač, pUevodovky a pUetEžovací spojka). Z p]vodního 
sbEracího vleku vzniklo plato (viz pUíloha 3 – obr. 2), které bylo následnE rozUezáno a 
rozebráno na p]vodní rám (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-212-00). 

 Z celého rámu byla odstranEna p]vodní barva a rez (broušením). Rám byl natUen 
odrezovačem. 

 Dalším krokem bylo navaUení hlavních výztuh rámu (viz pUíloha 2 – výkres 
ZČU_2017-211-00) a navaUení ostatních díl] na rám (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-
210-00). D]vodem vyztužení rámu (podélníky a pUíčníky) bylo „zapackování“. Když se 
ruka „zapackovává“, tak se rám i s nákladem nadzvedává do pevné opErné pozice. V tuto 
chvíli vlek stojí na 4 opErných bodech (2 kolech – pružné opErné body a 2 packách – 
pevné opErné body). Jelikož jsou obE nohy pro „zapackování“ na stejném hydraulickém 
okruhu, nadzvedne se nejdUíve noha na místE menšího odporu. Až po vyrovnání odporu 
pUi vysouvání nebo po plném vysunutí jedné nohy se začne vysouvat noha druhá. Proto 
by se p]vodní rám mohl trvale zkroutit nebo roztrhnout. Rám nebyl na takové zatížení 
vyroben. 

 Pro další operace bylo nutné usadit hydraulickou ruku na rám vleku, aby se mohly 
provádEt další sváUečské operace. Od umístEní hydraulické ruky se odvíjí i umístEní 
nEkterých díl] na vleku (napU. délka hadic a kabel]). Ruka byla na vlek posazena pomocí 
jeUábu a k vleku je pUichycena pomocí svorník] (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-100-
00). Z hydraulické ruky byla následnE odstranEna p]vodní barva a rez (broušením) a celá 
ruka byla natUena odrezovačem. 

 Po montáži hydraulické ruky na vlek byly provedeny sváUečské operace na ruce 
(viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-100-00). Fotka po tEchto operacích (viz pUíloha 3 – 
obr. 3). 

 Poslední operací bylo lakování rámu. NedUíve se rám i ruka natUela základovou 
barvou (červený penetrátor koroze Alkyton). Fotka základního nátEru (viz pUíloha 3 – obr. 
4). Po vytvrzení byl vlek s rukou nastUíkán vrchní červenou vínovou barvou (Alkyton 
RAL 3005). Byly naneseny dvE vrsty této barvy. Fotka po lakování vleku s hydraulickou 
rukou (viz pUíloha 3 – obr. 5). 
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5.2 Náprava a kola 
 Náprava i kola se ponechají z p]vodního vleku. 

5.2.1 Náprava 

 Náprava je nejslabší konstrukční částí vleku a od její nosnosti se odvíjí nosnost 
celého vleku. Nosnost nápravy je 9000 kg. V technické osvEdčení je napsaná maximální 
povolená zátEž nápravy na 5ř00 kg. Nosnost celého vleku je 6650 kg. Vlek je výhodné 
nakládat tak, aby část váhy pUipadla na nápravu tažného vozidla. Díky tomuto opatUení se 
náprava zbytečnE nepUetEžuje. 

 Z nápravy byla odstranEna p]vodní barva a rez (broušením). NáslednE byla 
náprava natUena odrezovačem. NátEr základní barvou a vrchní barvou byl proveden spolu 
s nátErem rámu (viz pUíloha 3 – obr. 6). Na bubny brzd byla použita vrchní barva Alkyton 
RAL 9005 (viz pUíloha 3 – obr. 7).  

5.2.2 Kola 

 Kola se skládají z pneumatik Michelin Power CL 340/80-1Ř a ráfk] NTVS (ŘdEr) 
12,5-18 (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-240-00).  

 Kola byly použity z p]vodního vleku, pouze bylo dokoupeno 1 kolo pro rezervu. 
Pneumatika stála 600 Kč  (vzorek pod 30 %) a ráfek stál 500 Kč (viz pUíloha 3 – obr. 8). 

 Pneumatiky mají 14 pláten a jejich dezén je „hokejkový“. Pneumatiky jsou pod 
30% celkového vzorku. Pro lepší smErovou stabilitu bude zapotUebí zakoupit nové. Cena 
jedné pneumatiky je Ř000 Kč. Z tohoto d]vodu budou prozatím ponechány pneumatiky 
p]vodní. 

 Ráfky byly lakovány barvou Alkyton 9005. Ráfky jsou pUipojeny k brzdovým 
bubn]m pomocí Ř speciálních osazeným matic M20. Kola jsou díky maticím pUesnE 
vystUedEny. 

5.3 Oj 
 Oj spojuje rám s tažným vozidlem. Oj je propojena s tažným pomocí závEsového 
oka pUes závEsový čep (pr]mEr 40 mm). Čep se zajiš[uje závlačkou. Na oji je pUipevnEno 
čerpadlo s pUevodovkou. Dále je v mezeUe oje umístEna hlavní rozvodná skUíO 
elektroinstalace (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-200-00). 

 Oj byla vyztužena dle výkresu (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-211-00). 
Vyztužení bylo provedeno z d]vodu nedostatečného dimenzování p]vodní oje. Tento 
nedostatek byl zjištEn pUi provozu v praxi. Velice často se stává, že se oj odtrhne v místE 
pUivaUení k rámu. D]vodem je cyklické namáhání oje a tlouš[ka stEny pUíčného nosníku, 
na který je oj navaUena (tlouš[ka stEny je pouze 5 mm).  

 Oj byla povrchovE upravena společnE s rámem a nápravou. Fotka vyztužené oje 
je zobrazena (viz pUíloha 3 – obr. 9). 

5.4 Klanice 
 Klanice jsou svaUence z ocelových profil]. Jsou pevnE spojeny s rámem pomocí 
dvou lícovaných šroub] M20x1,5x130 DIN 60ř. Pro vlek byly vyrobeny dva druhy 
klanic, protože šíUka rámu není podél ložné plochy stejná.   
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 Na klanice byl použit ocelový profil (80x80x6mm). Jejich dimenzování bylo 
provedeno porovnávací metodou. Nosníky na klanice byly navrženy podle nosník] klanic 
konkurenčních stroj]. NejvEtší nebezpečí pro klanice nevzniká od pUeložení vleku, 
ale o jejich zachycení za stromy v lese (napU. pUi cování). Dalším nebezpečím je kontakt 
klanice s kleštEmi pUi nakládání a vykládání vleku. 

 NejdUíve bylo nutné určit výšku klanic.  

Výpočet výšky klanice: 
 Výška klanic byla stanovena podle užitečné nosnosti vleku (maximální povolená 
hmotnost). Dalším určujícím parametrem byly rozmEry ložné plochy (viz pUíloha 2 – 
výkres ZČU_2017-000-00). Jediné  omezení bylo, že po pUipojení k rámu nesmEla výška 
klanic od zemE pUesáhnout 3 metry (toto omezení vychází ze zadání).  

 Koeficient zaplnEní hránE  f = 0,5 [1, str. 2Ř)]. Tento koeficient udává, že kulatina 
na vleku bude složena s 50% mezerami. Velikost koeficientu byla vybrána pro netUídEnou 
dlouhou kulatinu. 

 Pro výpočet objemu nákladu bylo tUeba stanovit druh dUeva s nejmenší hustotou. 
VýbEr byl provádEn z již uvedené tabulky (4-2 Objemová hmotnost dUeva) a byla vybrána 
borovice vejmutovka na vzduchu vyschlá. UmEle vysušená má sice menší hustotu, 
ale není pravdEpodobnost jejího odvozu za pomoci vyvážecího vleku. Z výpočtu vyjde 
nejvEtší možný objem dUeva, který se na vlek nechá naložit za pUedpokladu dodržení 
maximální povolené hmotnosti. 

Výpočet výšky klanic 

Vstupní hodnoty Označení Jednotky 

Objem nákladu (kmen] 
na vleku) 撃賃 岷兼戴峅 
Objem nákladu (se 
vzduchovými 
mezerami) 

撃頂 岷兼戴峅 
Hustota kmenu 

(Borovice vejmutovka) 
貢塚 ねどど 倦訣兼戴 

Hmotnost nákladu 
(maximální povolená) 兼暢凋諜 ねどどど 倦訣 

Součinitel zaplnEní 
hránE 血 ど┸の  
Výška klanice 月 岷兼峅 
Délka ložné plochy 欠 の┸ひ 兼 

ŠíUka ložné plochy 決 に┸ぬ 兼 

Tabulka 7 Vstupní hodnoty pro výpočet výšky klanic 



Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.               Diplomová práce, akad. rok 2016/2017 
Katedra konstruování stroj]                                         Bc. Miroslav Černý 
 

45 
 

Použité vzorce Výsledky 惨暫 噺  仕捌冊散持士  撃 噺 など 兼戴 惨算 噺 惨暫 茅 岷層 髪 岫層 伐 讃岻峅 撃頂 噺 なの 兼戴 

酸 噺 惨算珊 茅 産 月 還 な┸などの m 

Tabulka 8 Výpočet výšky klanic 

 Z výpočtu vyplynulo, že výška klanice musí být minimálnE 1,1 metru. Jedná se 
o aktivní výšku klanice (část klanice nad ložnou plochou, která drží kmeny na vleku). 
Klanice musí být ještE prodloužena o pUipojovací část. 

 Pro vlek byly vyrobeny 2 kusy klanic užších (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-
230-00) a 4 kusy klanic širších (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-220-00). Klanice byly 
svaUeny tak, aby vnEjší šíUka po pUipojení dvou protilehlých klanic byla 2,5 metru. Díky 
tomuto rozšíUení se maximálnE využije šíUka vleku a zbytečnE se nezvyšuje tEžištE po 
naložení vleku (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-000-00). 

 Oba typy klanic (užší a širší) jsou 1280 mm vysoké po prodloužení o pUipojovací 
část. Výška klanic od zemE je 2,1 metru. Foto klanic (viz pUíloha 3 – obr. 10). Užší klanice 
se umis[ují na širší místo rámu (tj. co nejblíže k hydraulické ruce). Širší klanice se nesmí 
zamEnit za užší, došlo by k rozšíUení vleku nad povolenou mez 2,5 metru. 

  Na rámu jsou navaUeny platle pro pUipojení klanic (viz pUíloha 2 – výkres 
ZČU_2017-210-00) na pEti místech podél ložné plochy. D]vodem je odvoz kmen] 
r]zných délek. Pro pUenastavení pozice klanice stačí povolit dva šrouby a klanici pUemístit 
na požadované místo. 

5.5 Brzdový systém 
 Vlek používá jednohadicovou brzdovou soustavu. Jedná se o vzduchový brzdný 
systém. 

 
Obrázek 31 Jednohadicová brzdová soustava 
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Popis pneumatického schéma 

Pozice ve 
schématu 

Název Popis 

1 Spojková hlavice 
Slouží k pUipojení brzdové soustavy vleku 
k tažnému zaUízení. 

2 Vzduchový filtr Jedná se o sítko proti nečistotám. 

3 Brzdící ventil pUívEsu 
Ovládá brzdnou sílu. Jeho součástí je výstupní 
ventil a regulátor tlaku. 

4 Vzduchojem Jedná se o zásobník tlakového vzduchu. 

5 OdvodOovací ventil Ventil pro čištEní a odvodnEní vzduchojemu. 

6 Brzdový válec Jedná se o akční člen brzdového mechanismu. 

7 Zátka Slouží pro čištEní zaneseného obvodu. 

8 Zátka Slouží pro čištEní zaneseného obvodu. 

9 Spojovací vedení PUipraveno pro pUipojení dalšího pUívEsu. 
Nataženo je až na konec vleku. 

Tabulka 9 Popis pneumatického schéma 

 Byl ponechán p]vodní brzdový systém. Z hlediska legalizace vleku lze použít 
pouze schválený systém pro daný vlek. Jinak by se muselo žádat o schválení jiného 
brzdového systému.  

 Byly koupeny 2 nové brzdové válce (Praga V3S), protože staré byli zničené (viz 
pUíloha 3 – obr. 11).  

 Obložení v bubnových brzdách bylo vymEnEno za nové. Ostatní části brzdového 
systému byli natUeny a zrenovovány do p]vodního funkčního stavu. 

 Všechny brzdové hadice na vleku byly vymEnEny za nové. Po výmEnE byla 
provedena zkouška tEsnosti celého systému. 

 Tento vlek je vybaven mechanickým pUibrzdEním nápravy pUes konzolu 
s lanovodem (viz pUíloha 3 – obr. 6). V praxi se tento systém nazývá „šlauf“. „Šlauf“ se 
používá pUi jízdE s tEžkým nákladem z velkých kopc]. Tidič si na kopci (ručnE pUes 
ručičku se závitem) pUibrzdí zadní nápravu a vlek pUi jízdE z kopce neroztlačuje soupravu. 
Výhoda tohoto systému spočívá v plynulém brzdEní, protože vzduchové brzdy mají velice 
rychlý nástup brzdné síly a Uidič tEžko udržuje stabilní brzdnou sílu. BEhem brzdEní 
pomocí „šlaufu“ nedochází tlakový vzduch ve vzduchojemu. NEkdy se stává, že bEhem 
dlouhého plného brzdEní kompresor tažného vozidla nestačí zásobit brzdový 
mechanismus a mohlo by dojít k nehodE. Tohoto systému se nejvíce používá, když je vlek 
tažen lehkým a slabým tažným vozidlem.  



Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.               Diplomová práce, akad. rok 2016/2017 
Katedra konstruování stroj]                                         Bc. Miroslav Černý 
 

47 
 

 Jelikož vlek bude tažen Zetorem 4011, bude „šlaufu“ zapotUebí. Tento Zetor 
nepatUí mezi silná a tEžká tažná vozidla. Z tohoto d]vodu bylo navrženo automatické 
ovládání „šlaufu„(viz pUíloha 3 – obr. 12).  

 Automatický „šlauf“ je ovládán pUes ovládací panel (viz obrázek 30), který je 
k vleku pUipojen pUes zásuvku Harting. 

 
Obrázek 32 Ovládání automatického "šlaufu" 

 Ovládací panel (viz obrázek 32) má Uidič bEhem jízdy u sebe a m]že si nastavovat 
brzdnou sílu, aniž by musel zastavovat, vylézat z traktoru a ručnE jí nastavovat. 

 Automatický „šlauf“ (viz pUíloha 3 – obr. 12) je pohánEn mot]rkem stErač] 
ze Škody 120 (12V). NáslednE je pUes pUevodovku a osazení pUipojen k hydraulickému 
zvedáku (heveru) z již zmínEné Škody 120. Mot]rek točí závitem v heveru a pUesouvá 
heverovou kostku, ke které je pUipojena kladka s lanovodem. Pohyb kostky nastavuje 
brzdnou sílu v bubnových brzdách. Pohyb kostky je omezen dvEma koncovými spínači, 
které jsou spínány nábEžnou kladkou. Koncové spínače slouží pro sepnutí stavu úplného 
odbrzdEní vleku a úplného zabrzdEní. PUi stavu úplného zabrzdEní nesmí dojít k pUetUení 
lana nebo destrukci nEkteré části v automatickém „šlaufu“. 

 Mechanická možnost (ručního) nastavení „šlaufu“ byla zachována. Automatický 
„šlauf“ byl pUipojen paralelnE na druhý konec lanovodu. Dispoziční Uešení je zobrazeno 
(viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-200-00). 

 Brzdový systém má ještE dvE d]ležité ovládací části (viz obrázek 33). Pod číslem 
1 je zobrazen výstupní ventil. Slouží pro odtlakování brzdové soustavy (odbrzdEní vleku). 
Pod číslem 2 je zobrazen regulátor tlaku. Nastavují se na nEm ručnE 3 pozice. První pozice 
odpovídá pro plnE naložený vlek, kdy regulátor pouští do brzdného okruhu maximální 
tlak pro maximální brzdný účinek. Druhá pozice odpovídá pro z poloviny naložený vlek 
=> poloviční brzdná síla. TUetí pozice odpovídá pro prázdný vlek => nejmenší brzdný 
účinek. Tento ventil by se mEl využívat, protože pUispívá ke zvýšení životnosti 
pneumatik. Pokud je vlek prázdný s nastavením ventilu do pozice plnE naložený, jdou 
kola po sešlápnutí brzdy okamžitE do smyku a dochází k jejich opotUebení. 
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Obrázek 33 Výstupní ventil a regulátor tlaku 

5.6 Hydraulika 
 P]vodní dokumentace hydraulické ruky HR 3001 s p]vodním hydraulickým 
schématem je uložena na pUiloženém CD.  V této dokumentaci jsou zobrazeny detaily 
díl] a sestav HR 3001. 

 Hydraulika byla uzp]sobena na již zvolenou hydraulickou ruku HR 3001. Její 
pracovní tlak nastavený redukčním ventilem v rozvadEči je 13 MPa a pr]tok by se mEl 
pohybovat kolem 40 litr] za minutu. 

5.6.1 Hydraulická ruka 

 NEkteré části hydraulické ruky byly upraveny pro efektivnEjší využití pUi práci 
s kmeny. První operací byla demontáž všech odmontovatelných díl]. NáslednE se ruka 
posadila na vlek a byly na ní provedeny sváUečské operace (již bylo zmínEno v kapitole 
5.1 Rám).  

 Nastrojení díl] hydraulické ruky je zobrazeno (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-
100-00). 

5.6.2 Hydraulický systém 

 Hydraulický systém m]že být pohánEn z hydraulického okruhu tažného vozidla 
nebo pUes kardanový hUídel pomocí vloženého čerpadla s pUevodovkou. PUes vložené 
čerpadlo s pUevodovkou m]že být pohánEn, protože hydraulická ruka má vlastní zásobník 
oleje ve svém rámu. Zásobník je na 100 litr] hydraulického oleje. 

 Pohon ze skUínE tažného vozidla je výhodný u silných tažných vozidel se silným 
čerpadlem a velkým zásobníkem hydraulického oleje. Výhodou je jednoduchost, stačí 
pUes rychlospojky zapojit dvE hadice a hydraulická ruka je pUipojená. Nevýhodou jsou 
nečistoty v hydraulickém okruhu. Zásobník oleje se nedá úplnE vyčistit, protože je plnE 
vestavEn do rámu hydraulické ruky. Hydraulická ruka je pUes 45 let stará a zásobník je 
pomErnE znečištEn. Mohlo by dojít k zanesení hydraulického okruhu tažného vozidla.  
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 Pohon pUes kardanový hUídel pomocí vloženého čerpadla s pUevodovkou je 
výhodný, protože není tak náchylný na nečistoty. Nechá se naladit podle potUeb 
provozovatele hydraulické ruky (rychlý chod, pomalý chod nebo plynulý chod). Záleží 
pouze na výbEru čerpadla s pUevodovkou. 

  Pro práci byl vybrán pohon pUes kardanový hUídel. Hydraulická ruka pro sv]j 
plynulý chod potUebuje pracovní tlak minimálnE 13 MPa a pr]tok oleje kolem 40 litr] za 
minutu. 

 Pro hydraulickou ruku je výrobcem pUedepsán hydraulický olej OTHP 3.  

Čerpadlo [33] 

 NejdUíve bylo zapotUebí zvolit hydraulické čerpadlo pro pohon hydraulické ruky. 
Bylo vybráno silné čerpadlo UN 40 A.  

Pracovní hodnoty čerpadla U40 A 

Otáčky čerpadla 岷伺嗣【仕餐仔峅 Jmenovitý výstupní pr]tok 岷健【兼件券峅 Tlak na výstupu 岷警鶏欠峅 
Minimální 450 ot/min 15 l/min 16 MPa 

Jmenovité 1500 ot/min 40 l/min 18 MPa 

Maximální 2800 ot/min 90 l/min 21 MPa 

Tabulka 10 Pracovní hodnoty čerpadla U40 A 

 K tomuto čerpadlu bylo zapotUebí ještE vytipovat vhodnou pUevodovku. 

PUevodovka [1, str. 38] 

 Byla vybrána pUevodovka GR.3. Její pUevodový pomEr je udáván 1:3. PUevodovka 
je spojena s tažným vozidlem pomocí kardanového hUídele. PUevodovka je zapojena do 
„rychla“, takže výstupní otáčky vstupující do čerpadla jsou trojnásobné. 

 Fotka namontovaného čerpadla s pUevodovkou (viz pUíloha 3 – obr. 13). 

Výstupní hodnoty pro Zetor 4011 

 Pro Zetor 4011 jsou stanovené otáčky výstupního hUídele na 540 ot/min pUi 
jmenovitých otáčkách motoru 1500 ot/min.  

 Po pUipojení vleku za jiné tažné vozidlo je zapotUebí zkontrolovat otáčky 
výstupního hUídele. NEkteré traktory mají možnost nastavení dvou rychlostí otáček 
výstupního hUídele (540 ot/min a 1000 ot/min) pUi stejných jmenovitých otáčkách motoru. 
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Výsledný pracovní tlak a pr]tok oleje pro hydraulický systém 

Otáčky 
motoru 
Zetor 4011 岷伺嗣【仕餐仔峅 

Otáčky výstupního 
hUídele Zetor 4011 岷剣建【兼件券峅 

PUevod 岷伐峅 Otáčky 
vstupující 
do čerpadla 岷剣建【兼件券峅 

Výstup z čerpadla 

Pracovní tlak 岷警鶏欠峅 Pr]tok 岷健【兼件券峅 
Jmenovité 
1500 ot/min 

540 1:3 1620 18 MPa 45 l/min 

Maximální 
2500 ot/min 

800 1:3 2400 20 MPa 75 l/min 

VolnobEžné 
800 ot/min 

450 1:3 1350 17 MPa 37 l/min 

Tabulka 11 Výsledný pracovní tlak a pr]tok oleje pro hydraulický systém 

 Z výsledných hodnot je patrné, že výstup (pr]tok i pracovní tlak) vycházející 
z čerpadla je vyhovující v celém pracovním rozsahu Zetoru (od minimálních otáček po 
maximální). Plynulost chodu hydraulické ruky se nechá nastavit otáčkami motoru 
traktoru nebo redukčním ventilem v rozvadEči. 

5.6.3 Hydraulické schéma 

 P]vodní hydraulické schéma (na CD v p]vodní dokumentaci) je nevyhovující. 
P]vodnE byly dva filtry na tlakové vEtvi. Pro vlek bylo zapotUebí filtr zabudovat na sací 
vEtev (pUed čerpadlo) z hlediska již zmínEných nečistot v zásobníku oleje 
(viz pUíloha 3 – obr. 14). 

 Další zmEnou bylo pUidání dvou sekcí do rozvadEče, protože se do obvodu pUidala 
možnost pUipojení rotátoru s kleštEmi. RozvadEč RS 16R má v p]vodní podobE 5 sekcí. 
Skládá se ze tUí typ] segment] (levý, pravý a stUední segment). Pro jeho nastavení na 7 
sekcí stačilo dokoupit dva stUední segmenty a vložit je do sestavy rozvadEče. NáslednE se 
vyrobily nové delší svorníky pro sestavení rozvadEče (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-
130-00).  

 Poslední úpravou v hydraulickém rozvodu byla výmEna p]vodních hydraulických 
trubek za nové nerezové s pUidáním dvou trubek pro již zmínEný rotátor a kleštE. 
Hydraulické hadice byly také vymEnEny za nové z d]vodu jejich poškození a bezpečnosti. 
Celkový počet hydraulických hadic na vleku je 3Ř.  
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Obrázek 34 Hydraulické schéma 

Popis hydraulického schéma 

Pozice ve 
schématu 

Název Popis 

1 Olejová nádrž 
V nádrži se olej skladuje i chladí. Nádrž pojme 100 
litr] hydraulického oleje. Na boku nádrže je 
umístEn olejoznak pro kontrolu hladiny oleje. 

2 Filtr AMF30E Jedná se o sací filtr. 

3 Čerpadlo U40 A 
Čerpadlo je zapojeno mezi sacím filtrem a 
rozvadEčem. 

4 RozvadEč GR30 
RozvadEč je ovládán manuálnE. Je složen ze 7 
sekcí. 

5 Páka sekce 
Ruční páka je mechanickým ovládacím prvkem pro 
rozvadEč. 

6 Škrtící ventil 

Škrtícím ventilem se nastavuje pracovní tlak 
v hydraulickém okruhu (13 MPa). Ventil je 
nastavitelný pro úpravu plynulosti chodu 
hydraulické ruky. 
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7,10,12,19 
Hydraulický 
zámek 

Hydraulický zámek slouží k uzavUení tlaku v pístu 
v pUípadE poškození hydraulické hadice. 

8,13 
Jenocestný 
redukční ventil 

Slouží pro zpomalení chodu pístu pUi pohybu 
s bUemenem smErem dol]. Bez nEj je pohyb pUíliš 
rychlý. 

9 Dvojčinný válec Tento válec ovládá pohyb zdvihu v hlavním sloupu. 

11,20 Dvojčinný válec 
Tyto válce ovládají „zapackování“. Jsou zapojeny 
paralelnE (plní se společnE). 

14 Dvojčinný válec 
Tento válec ovládá zlom mezi prvním a druhým 
ramenem. Ramena mohou být narovnány do 
vodorovné pozice. 

15 
Rotační 
hydromotor 

Rotátor je obousmErný rotační hydromotor. 

16 Dvojčinný válec Tento válec ovládá otevírání a zavírání kleští. 

17 Dvojčinný válec 
Tento válec ovládá hydraulický výsuv tUetího 
ramene. 

18 
Bezpístnicový 
tandemový válec 

Tento válec ovládá rotaci hydraulické ruky pUes 
hUebenové ozubení dosedající na ozubení vEnce 
sloupu. 

Tabulka 12 Popis hydraulického schéma 

 U hydraulického válce (ve schématu pozice 16) je chybEjící hydraulický zámek 
(už z výroby). KleštE nejsou chránEny proti poškození. V pUípadE poškození hadice nebo 
pUerušení dodávky tlaku se kleštE otevUou a pustí nakládané bUemeno na zem. Hrozí 
nebezpečí pro obsluhu nebo poškození částí vleku. KleštE se budou repasovat z d]vodu 
velkých v]lí v čepech, pUi repasování kleští bude na kleštE dodán chybEjící hydraulický 
zámek. 

5.6.4 Stanovení pohybového diagramu hydraulické ruky 

 P]vodní pohybový diagram (viz pUíloha 3 – obr. 15) je pro určení dosahu ruky 
nevyhovující. Ruka usazena mimo osu vleku (z d]vodu skladnosti do boku), proto ruka 
na jednu stranu vleku dosáhne dále. Rotace ruky kolem osy je 270°. Hlavní sloup má 
ozubený vEnec a je shora posazen do ozubeného hUebenu, který jím otáčí. Posazení je 
libovolné, takže ruka nemusí dosáhnout na obE strany pod stejným úhlem. Ruka se nechá 
takto upravit, kdyby bylo napU. zapotUebí nakládat pouze z jedné strany vleku pod vEtším 
úhlovým rozsahem. Z tohoto d]vodu je tUeba stanovit skutečný pohybový diagram 
hydraulické ruky. 

 Stanovení bylo provedeno na místním letišti, kde je dostatečnE rovná plocha pro 
odmEUení výsuv]. Diagram je vložen do desek práce (viz pUíloha 5 – výkres ZČU_2017-
000-000). 
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5.7 Elektroinstalace 
 P]vodní elektroinstalace byla odstranEna pUi demontáži díl] z p]vodního vleku. 
PUední svítilny byly uchyceny na plechových držácích a zadní koncová svEtla byly 
uchyceny na nástavbE, do které se ukládalo seno. 

 Pro vlek byly zakoupeny nová svEtla, odrazky a výstražný trojúhelník. PUední 
poziční svEtla PLR 272 (2ks), zadní sdružená svEtla BBSKN 595 L+R (2ks), odrazky 
boční oranžové (4ks), odrazky pUední bílé (2ks) a odrazový trojúhelník do 30 km/h.  

 UmístEní svEtel, odrazek a výstražného trojúhelníku se Uídí pUedpisem EHK/OSN 
č. 4Ř. RozmístEní je zobrazeno (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-200-00). SvEtla a 
odrazky byly va vleku umístEny tak, aby vyhovEly normE pUedpis] upravujících osvEtlení 
(viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-000-00). [36]   

5.7.1 Blokové schéma zapojení elektrosoučástí  

 
Obrázek 35 Blokové schéma zapojení elektrosoučástí 
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Popis elektrického schéma 

Pozice ve 
schématu 

Název Popis 

1 
Hlavní rozvodná 
skUíO 

Je umístEna v oji a jsou k ní pUipojeny zásuvky 
Harting. Jsou v ní umístEny relé pro „šlauf“(viz 
pUíloha 3 – obr. 17). 

2 Zásuvka Harting 
Vhodná pro špinavé prostUedí a vysoce odolná 
v]či ztrátE kontakt] vlivem otUes]. Slouží pro 
pUipojení kabelu pro svEtla. 

3 Zásuvka Harting 
Vhodná pro špinavé prostUedí a vysoce odolná 
v]či ztrátE kontakt] vlivem otUes]. Slouží pro 
pUipojení kabelu automatického „šlaufu“. 

4 
Standartní 7 pólová 
zásuvka ISO 3732 

Standartní zásuvka pro propojení kabelu svEtel s 
tažným vozidlem. 

5 Ruční ovladač Pro ovládání „šlaufu“ z kabiny traktoru. 

6 Pravé poziční svEtlo 
Vybaveno plechovým krytem pro ochranu proti 
poškození (viz pUíloha 3 – obr. 18). 

7 Levé poziční svEtlo 
Vybaveno plechovým krytem pro ochranu proti 
poškození (viz pUíloha 3 – obr. 18). 

8 
Rozvodná krabička 
„šlaufu“ 

Odolná v]či nečistotám (viz pUíloha 3 – obr. 17). 

9 Mot]rek stErač] TvoUí pohon automatického „šlaufu“. 

10 
Rozvodná krabička 
zadních svEtel Odolná v]či nečistotám. 

11 Pravé zadní svEtlo 
Vybaveno „žebrovaným" krytem pro ochranu 
proti poškození (viz pUíloha 3 – obr. 18). 

12 Levé zadní svEtlo 
Vybaveno „žebrovaným" krytem pro ochranu 
proti poškození (viz pUíloha 3 – obr. 18). 

Obrázek 36 Popis elektrického schéma 

 PUi zapojení vleku byla kostra vedena jak po rámu vleku tak pUes vlastní „žílu“ 
kabelu. D]vodem bylo zvýšení životnosti kontaktu svEtel, protože nejčastEjší závadou pUi 
práci v nečistém prostUedí je ztráta kontaktu na kostUe. 

5.8 Dokončující úpravy 
 Mezi dokončující úpravy patUí nastrojení vleku (viz pUíloha 2 – výkres 
ZČU_2017-200-00) a hydraulické ruky (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-100-00). 
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 Dále jsou pospány pouze nejd]lEžitEjší části nastrojené va vlek. 

Podlaha 

 NejčastEji se používá plechová. Podlaha z plechu nebyla zvolena z d]vodu 
nakládání pomocí kleští. PUi nakládání dochází ke kontaktu kleští s podlahou. Docházelo 
by k trvalým deformacím pechu na rámu. KleštE by mohly plech i protrhnout. 

 Byla zvolena podlaha ze smrkových fošen (tlouš[ka 40 mm). Tlouš[ka byla 
zvolena tak, aby fošny s okolním rámem vytvoUili plato. Fošny jsou lehké a dUevo má 
„pamE[“. Po velké deformaci se vrátí do p]vodního stavu, pokud nepraskne. V pUípadE 
pUelomení fošny se nechá vymEnit za novou. Fošny jsou k rámu pUipevnEny pomocí 
vratových šroub] DIN 603 – M8x55-3,6. PUes konce fošen („čela“) je dán ochranný plech, 
protože by mohly o čela zachytávat nakládaná bUemena a fošny by se štípali (viz pUíloha 
3 – obr. 19).  

 PUed montáží byly fošny nalakovány bezbarvým lakem na dUevo z d]vodu vyšší 
životnosti.    

Rotátor a kleštE 

 Rotátor a kleštE byly vybrány pro nakládání kmen] po jednom maximálnE dvou 
kusech. Rotátor i kleštE unesou svislé zatížení 2800 kg, tato nosnost je podobná i pro 
zvolenou ruku HR 3001. KleštE s rotátorem byly zakoupeny jako použité za 15 000 Kč 
i s tlumičem rázu (viz pUíloha 3 – obr. 20). 

 Tlumič rázu slouží k pUipojení kleští k hydraulické ruce pUes čep a je vyroben tak, 
aby odolal rázovému zatížení vznikajícímu pUi nakládání. Rotátor je obousmErný rotační 
hydromotor a slouží k nastavení požadovaného úhlu kleští. KleštE slouží pro uchopení 
kmenu a jeho podržení v pr]bEhu nakládání a vykládání (viz pUíloha 2 – výkres 
ZČU_2017-140-00). 

 Hadice rotátoru a kleští se pUipojují k vleku pUes rychlospojky. Tyto hadice jsou 
barevnE rozlišeny, aby nedošlo k zámEnE. 

Sedačka  
 Jelikož byl rozvadEč umístEn na otočném sloupu hydraulické ruky, byla k nEmu 
pUivaUena konzola pro sedačku. Sestava sedačky byla zkonstruována tak, aby šla složit 
(viz pUíloha 3 – obr. 21). Sedačka byla použita z otočné kanceláUské židle (viz pUíloha 2 
– výkres ZČU_2017-120-00). 

 Sedačka je umístEna tak, aby obsluha mEla dobrý výhled na nakládané bUemena a 
mohla snadno ovládat páčky hydraulického rozvadEče (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-
100-00). 

. 
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6 Výsledné parametry realizovaného vleku 
 RozmErové parametry byly zmEUeny na hotovém vleku a pro kontrolu srovnány s 
modelem (viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-000-00). Výsledky byly stejné. 

Délka vleku – v technickém osvEdčení je pUedepsáno Ř,4 metru. Po pUestavbE má vlek 
7,Ř metru. D]vodem rozdílu byl pUesah p]vodní nástavby o 0,6 metru. PUesah zp]sobila 
demontáž vyklápEcího mechanismu p]vodního vleku. 

ŠíUka vleku – v technickém osvEdčení je pUedepsáno 2,4ř metru. Po pUestavbE je šíUka 
vleku 2,5 metru. Rozdíl je nepatrný (10 cm). Nejširší místo vleku bylo mEUeno pUes 
p]vodní blatníky. Rozdíl vychází z p]vodní koncepce rámu. 

Výška vleku – v technickém osvEdčení je pUedepsáno 3,72 metru. Po pUestavbE je výška 
vleku 2,9 metru. V zadání práce bylo stanoveno, že výška vleku musí být pod 3 metry 
z d]vodu práce v stísnEných prostorech. Pro dodržení rozmEr] s technickým osvEdčením 
stačí klanice prodloužit. Nejjednodušší Uešení je udElat klanice výškovE nastavitelné 
[1, str. 29]. 

SvEtlá výška vleku – v zadání práce byla stanovena nad 0,4 metru. Po pUestavbE je 0,41 
metru. Nejnižším místem na vleku je náprava.  

Hmotnost – v technickém osvEdčení je pUedepsána na 2650 kg. Firmou PELI bylo 
stanoveno, že se hmotnost vleku nesmí po pUestavbE zmEnit. V modelu vyšla hmotnost 
vleku na 2500 kg. Model není rozpracován do detail] (ložiska, pUevody, ozubení, hadice, 
hydraulický olej), proto není vhodným Uešením pUi stanovení hmotnosti vleku. Z tohoto 
d]vodu byl vlek zvážen na váze v místním JZD. Váha setu (traktor + vlek) byla 5600 kg. 
NáslednE byl zvážen jenom traktor, jeho váha byla 2965 kg. Po odečtení vyšla pUesná 
váha vleku na 2635 kg. Vlek byl vážen s plnou výbavou (kleštE s rotátorem, rezerva, 
klanice a podkládací trámy). Váha vleku byla dodržena. 

Nosnost – v zadání práce byla stanovena na Ř tun. Užitečná nosnost spočtená ze zadání 
(nosnost – hmotnost vleku) je 5365 kg. V technickém osvEdčení je užitečná nosnost 
pUedepsána na 4000 kg (povolená hmotnost – hmotnost vleku). Užitečná nosnost je menší 
než zadaná o 1365 kg. Tento rozdíl je pouze „papírový“. Náprava i kola se používali na 
vleky s užitečnou nosností ř 000 kg. Rám po vyztužení má vyšší nosnost než je stanovená. 
S touto úvahou vlek zadání vyhovEl, pouze pUi provozu na pozemních komunikacích se 
musí dodržovat nosnost určená v technickém osvEdčení. 

UmístEní tEžištE – je zobrazeno na fotkách z modelu (viz pUíloha 4 – obr. 1,2). TEžište 
bylo stanoveno pro prázdný vlek. Výška tEžištE (osa x) je 1,1 metru od zemE (20 cm nad 
ložnou plochou). TEžište (osa y) je vyoseno mimo osu vleku o 5 centimetr] z d]vodu 
vyosení hydraulické ruky na vleku. Vyosení tEžištE (osa y) je na levou stranu jako u 
hydraulické ruky. Nejd]ležitEjší je umístEní tEžištE  (osa z) podél vleku, které je pUesnE 1 
metr pUed nápravou.  

 Za zjednodušeného pUedpokladu se celková tíha vleku p]sobící v modelem 
určeném tEžišti (osa z) vleku dElí mezi nápravu tažného vozidla a nápravu vleku v pomEru 
1:5. U prázdného vleku tedy pUipadne 400 kg (4000 N) na nápravu tažného vozidla a 
2200 kg (22000 N) na nápravu vleku.  

 PUi nakládání vleku je tUeba dát pozor, aby podélné umístení tEžištE bylo poUád 
pUed nápravou. Pokud se umístEní tEžištE dostane za nápravu, vlek se v závEsu nadzdvihne 
a odlekčí hnací nápravu tažného vozidla. Tomuto stavu je tUeba se vyvarovat, protože se 
zhošuje trakce mezi hnací nápravou a vozovkou. 
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Fotky realizovaného vleku 

 Fotka prázdného vleku (viz pUíloha 4 – obr. 3). Zde je zobrazen „zapackovaný“ 
vlek tEsnE pUed nakládáním. 

 Fotka plnE naloženého vleku (viz pUíloha 4 – obr. 4). Zde je zobrazen pnE naložený 
vlek, vlek byl naložen 10 m3 dUeva. 

 Fotka po naložení kmen] maximálních délek (viz pUíloha 4 – obr. 5). Kmeny na 
fotce jsou 10 metr] dlouhé. Hydraulická ruka delší kmeny nedokáže naložit, protože na 
maximálním výsuvu nedosáhne do stUedu tEžištE kmenu. Delší kmen by se stejnE nebyl 
stabilní na ložné ploše (pUevracel by se dozadu). 

 Fotka pUi nakládání nejvEtšího kmene (viz pUíloha 4 – obr. 6). Jednalo se o dub 
délky 5 metr] o stUedovém pr]mEru 1,4 metru. Kmen byl spočten na 1500 kg. KleštE 
nedokázaly obejmout tento kmen, proto byl ke kleštím pUichycen pomocí kurty. 

 Fotka pUi nakládání stavebního Ueziva (viz pUíloha 4 – obr. 7). Jednalo se o 
stUešní latE. Z vleku byl odpojen rotátor s kleštEmi a místo nEj byl pUipojen nakládací 
hák. 
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7 Testování jízdních a pracovních vlastností vleku 
Po dokončení vleku bylo zapotUebí vozidlo otestovat v r]zných pracovních režimech. 

Testováno bylo mnoho situací, které mohou nastat pUi bEžném použití vleku. Z tEchto 
testovacích jízd se vyhodnocovaly nedostatky vleku, jízdní možnosti vleku (prostupnost 
terénem, manévrovatelnost) a časové náročnosti jednotlivých operací. Z testovacích jízd 
následnE vyplynulo mnoho poznatk] pro sepsání uživatelské pUíručky.  

Vlek byl po dobu testovacích jízd pUipojen za Zetorem 4011. Tento traktor má náhon 
pouze zadní nápravy. Jeho výkon je 45 kW. Jeho provozní hmotnost byla zvážena 
2965 kg. Tento traktor je vybaven lehkou pUední nápravou. Maximální rychlost tohoto 
traktoru je 25,6 km/h. Z hlediska stanovení bezpečnosti soupravy v r]zných situacím 
pUedstavuje tento zetor ideální volbu. PatUí mezi nejslabší tažná vozidla, která tento vlek 
mohou pohánEt.  

Vždy je zapotUebí, aby vlek obsluhovali dva lidé (obsluha + Uidič). 

7.1 Jízdní vlastnosti  
Prostupnost terénem – není nejlepší, protože délka celková délka setu (traktor + vlek) 
je 11 metr]. S tímto setem se nedá manévrovat mezi stromy v lese. Kola by se stejnE 
v mEkkém terénu boUila, protože vlek má pouze 1 nápravu.  

Stabilita – byla testována pro úhel 25° bočního naklonEní (viz pUíloha 4 – obr. 8).  

Brzdná účinnost vleku – je dostačující. PUi použití automaticky ovládaného „šlaufu“ se 
i pUeložený vlek nechá spolehlivE ubrzdit (viz pUíloha 4 – obr. 8). 

7.2 Nakládací vlastnosti 
Uchycení kmene - správné uchycení kmene je zobrazeno na obrázku 1 v kapitole (1 Cíl 
práce). 

Dosah ruky – byl je stanoven mEUením a je zobrazen (viz pUíloha 5 – výkres ZČU_2017-
000-000). 

Maximální pr]mEr nakládaného kmenu – není omezen. Pouze u kmen], které se nedají 
obejmout kleštEmi (od pr]mEru 50 cm a výše), se použije kurt (viz pUíloha 4 – obr. 6). 

7.3 Časová náročnost pUíslušných operací a jejich popis 
Naložení 1 kusu kmene – je závislé na mnoha parametrech (správné uchycení kmenu, 
otáčky čerpadla, vzdálenost kmenu od vleku a zkušenosti obsluhy). StabilnE bylo mEUeno 
kolem 1 minuty.  

Naložení a složení celého vleku – se pohybuje kolem 60 minut (30 minut naložení). 
Záleží jaké druhy a délky kmen] se nakládají. 

PUipojení vleku za tažné vozidlo Ětraktorě – se odvíjí podle sehranosti obsluhy 
s Uidičem. PUi pUesném zacouvání se pouze vloží čep a zajistí se závlačkou. Odšroubuje 
se opErná noha vleku a zajistí závlačkou. NáslednE se pUipojí kardanový hUídel, brzdová 
hadice a zásuvky (automatická brzda a osvEtlení). Celá tato operace zabere minimálnE 5 
minut. 

Odpojení vleku od tažného vozidla Ětraktoruě – je operace pUesnE opačná, akorát 
nejdUíve vlek postavíme na opErnou nohu. Odpojení zabere maximálnE 5 minut. 
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PUestavení klanic na správnou rozteč – zabere 2 minuty na 1 klanici. Obsluha musí 
povolit dva lícované šrouby, klanici umístit na správné místo a opEt pomocí šroub] 
klanici pevnE pUichytit k vleku. Pozice klanic na vleku se ve vEtšinE pUípad] nemEní. 

PUipojení rotátoru a kleští – se provádí z d]vodu multifunkčního použití. Místo rotátoru 
a kleští se umis[uje nakládací hák (viz pUíloha 4 – obr. 7). Rameno hydraulické ruky se 
nasmEUuje (pomocí hydrauliky) dírou v mechanickém výsuvu na díru v rotátoru pro 
pUipojovací čep. PUipojovací čep se zasune a jeho rotace se zajistí šroubem v hlavE čepu 
(viz pUíloha 2 – výkres ZČU_2017-100-00). NáslednE se čep zajistí maticí se silonem. 
Matice se nesmí pevnE dotáhnout. Rotátor musí mít možnost pootočení se v tomto spoji. 
Nakonec se pUes rychlospojky pUipojí hydraulické hadice. Samce rychlospojek jsou 
zapojeny na pUívody, samice vývody. PUipojení je barevnE označeno. Tato operace zabere 
kolem 10 minut. 

Odpojení rotátoru a kleští – se provádí pUesnE naopak. KleštE s rotátorem jsou pomErnE 
tEžké (125kg). Je dobré je nejdUíve položit na místo skladování pomocí hydraulické ruky 
a následnE je odpojit. Opojení kleští s rotátorem trvá kolem 10 minut. 

PUipojení a odpojení nakládacího háku – trvá kolem 10 minut, protože navazuje na 
pUipojení a odpojení rotátoru a kleští. 

Ruční nastavení mechanického výsuvu – se provádí v pUípadE, kdy je hydraulický 
výsuv nedostačující. Ruka má 3 pozice pro nastavení mechanického výsuvu. Obsluha 
položí rotátor s kleštEmi tak, aby se odlehčili za pomocí hydraulické ruky. NáslednE se 
vysune čep mechanického výsuvu. Pokud je ruka správnE odlehčená, jde s mechanickým 
výsuvem zlehka posouvat. Je zapotUebí dát pozor na maximální výsuv. Mechanický výsuv 
by mohl vypadnout a zranit obsluhu. Po správném nastavení výsuvu se čep vloží do 
pUipravených dEr a zajistí se závlačkou. Tato operace zabere maximálnE 2 minuty. 

PUíprava ruky do pohotovostního režimu – znamená nastavení sedačky do pracovního 
režimu a sundání kurt z rotátoru a kleští. Sedačka se nastavuje pomocí čepu se závlačkou 
do dvou pozic (viz pUíloha 3 – obr. 21). PUíprava ruky do pohotovostního režimu trvá 
kolem 5 minut. 

„Zapackování“ vleku – je poslední operací pUed započetím nakládání nebo vykládání 
materiálu. „Zapackování“ znamená vysunutí opErných nohou do pevné opErné polohy. 
Tato operace trvá jenom 10 sec. Ovšem je velice d]ležitá, nikdy se na ní nesmí 
zapomenout. PUed jízdou je zase zapotUebí packy opEt vysunout do polohy pro pUevoz.  
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8 Uživatelská pUíručka 
 Uživatelská pUíručka je nejd]ležitEjší dokument, který si musí obsluha pUečíst a 

nastudovat, než začne se vyvážecím vlekem pracovat. Pokud obsluha nebude takto 
proškolena, m]že vzniknout smrtelné nebezpečí nebo m]že dojít k poničení nEkterých 
částí vleku. 

8.1 Jízda se soupravou 
Tento vlek má pUedepsanou konstrukční rychlost do 25 km/h. 

8.1.1 Jízda s prázdnou soupravou 

PUi jízdE je tUeba vzít na vEdomí, že prázdný vlek brzdí h]Ue než naložený. Pro 
prázdný vlek je tUeba správnE nastavit regulátor tlaku. Nastavení blíže pospsáno v kapitole 
5.5. Brzdový systém. Kola nejsou dostatečnE zatížena a jdou do smyku po sešlápnutí 
brzdového pedálu. Z toho vyplývá delší brzdná dráha než u naloženého vleku. 

PUi jízdE kolem maximální povolené rychlosti (25 km/h) bylo zjištEno, že se vlek 
občas „rozhoupe“ do stran. Tidič tento jev pocítí v tEle i na volantu tažného vozidla. 
V této situaci je zapotUebí lehce pUibrzdit nebo snížit rychlost jízdy a vlek se srovná. Tento 
jev je nejvíce nebezpečný v zatáčce, kde táhne hnací vozidlo do nedotáčivého smyku.  

8.1.2 Jízda s plnE naloženou soupravou 

PUedpokladem je správné rozložení hmotnosti na mezi nápravu tažného vozidla a 
nápravu vyvážecího vleku (viz kapitola Ř.2 Nakládání bUemen). 

Nejd]ležitEjší je naložit optimální náklad odpovídající síle a hmotnosti tažného 
vozidla. Obsluha musí vzít na vEdomí kvalitu cesty, po které vlek potáhne a jaká ho na ní 
čekají pUevýšení. PUi testovacích jízdách nastala situace, kdy traktor nedokázal plnE 
naložený vlek vytáhnout do 15° stoupání. PUi zaUazeném prvním rychlostním stupni se 
traktor zvedal na zadní. Na zaUazený druhý rychlostní stupeO nebyl traktor schopen 
vytáhnout vlek do kopce a motor zhasínal. Problém se vyUešil pUidáním 100 kg závaží na 
pUední nápravu. Jednalo se pouze o dočasné Uešení, náprava není na takové zatížení 
stavEná a mohla by se zničit pUi pravidelném pUetEžování. 

Pro jízdu z kopce byl pro vlek sestrojen automatický „šlauf“ (trvalé pUibrzdEní 
nápravy vleku). PUi jízdE z kopce je tUeba „šlaufu“ využívat, protože pUi plné brzdné síle 
se kola blokují a souprava se stává neUiditelnou (viz pUíloha 4 – obr. 9). 

PUi jízdE kolem maximální povolené rychlosti (25 km/h) bylo zjištEno, že vlek se 
na nerovném terénu „rozhoupe“ do výšky. Tidič tento jev pocítí v tEle. PUi této situaci 
stačí snížit rychlost jízdy a vlek se srovná. Tato situace je nejvíce nebezpečná ze dvou 
d]vod]. Zhoršuje se trakce tažného vozidla, protože zatížení zadní nápravy není plynulé. 
Druhým d]vodem je vznikající cyklické zatížení závEsového oka a závEsu traktoru. 
Mohlo by dojít k trvalým deformacím a nejh]Ue k únavovému lomu. 

8.1.3 Jízda napUíč svahem  
Obsluha musí odhadnout stav terénu (tvrdý, podmáčený) a úhel naklonEní ve 

svahu. S prázdným vlekem není tUeba se obávat nEjakých problém]. S plnE naloženým 
vlekem je tUeba se tEmto situacím vyhýbat, protože použitá „balónová“ kola se neboUí 
v terénu a mohla by uklouznout ze svahu. Toto uklouznutí vEtšinou končí pUevráceným 
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vlekem, nebo sevUením soupravy do tvaru „V“. PUi sevUení dochází k poničení nEkterých 
částí oje a traktoru.  

 PUi velkém bočním náklonu plnE naloženého vleku (25° a více) je zapotUebí si 
uvEdomit, že zatížení kol není rovnomErné (čím vEtší náklon, tím vEtší rozdíl mezi 
zatíženími). Kolo na takové zatížení není stavEné a mohlo by dojít k jeho destrukci.  

8.1.4 Couvání s vlekem 

Vlek se chová jako klasický pUívEs „kára“. Jelikož má dlouhou oj, dobUe se s ním 
couvá. Výhodou je jedna náprava, která pUi couvání nedává velký odpor.  Díky dobrému 
umístEní nápravy je část váhy vleku pUenášena pUes nápravu tažného vozidla. Proto je 
tažné vozidlo pUi správném naložení schopné couvat i s plným vlekem. Díky dobrému 
zatížení hnací nápravy. 

Je tUeba couvat pouze na místech, kde nejsou velké pUevýšení. Souprava je dlouhá 
a náprava je od konce vleku umístEna ve vzdálenosti 3 metr]. PUi testovacích jízdách bylo 
zjištEno, že vlek se m]že do svahu zapíchnout, dUíve než se kola vleku pUiblíží k nábEhové 
hranE svahu (viz pUíloha 4 – obr. 10). 

8.2 Nakládání bUemen 
PUed začátkem nakládání jakýchkoliv bUemen je zapotUebí, aby byl vlek plnE 

„zapackovaný“. PUi testovacích jízdách bylo vlekem zkoušeno zvednout 200 kg bUemeno 
na maximálním rameni bez „zapackování“ a vlek byl pUevrácen. NaštEstí jenom částečnE 
a po uvolnEní bUemene se vrátil zpEt na kola. PUi pUevrácení hrozí nebezpečí pro obsluhu, 
která ovládá hydraulický rozvadEč. Obsluha sedí na sloupu otoče hydraulické ruky, která 
je pouze zasunutá do tEla ruky. PUi pUevrácení vleku by sloup mohl obsluhu zavalit nebo 
by se mohla poškodit hydraulická ruka. PUevrácením by se vlek mohl trvale poškodit.  
  Obsluha musí zvážit, zda je „zapackování“ dostatečné. Pokud se vlek „packuje“ 
ve svahu pUi bočním náklonu, musí se níže umístEná packa podložit. Je dobré podložit 
i níže umístEné kolo, aby se celý rám srovnal do vodorovné pozice (viz pUíloha 4 – obr. 
11). 

Pokud se nakládá na levé stranE vleku, kde je umístEn mechanický výsuv pro 
„zapackování“, musí obsluha zvážit, zda je tUeba výsuvu využít.  

Pro nakládání pUi maximálním výsuvu hydraulické ruky je vhodné bUemeno 
nejdUíve pUitáhnout blíže pUes hydraulický výsuv a potom jej zvedat. Eliminuje se riziko 
pUevrácení vleku. 

NejvEtší nebezpečí pro pUevrácení vleku nastává pUi nakládání prvního bUemene, 
než je vlek zatížen. Tento faktor musí obsluha vzít na vEdomí. 

PUi nakládání se nesmí nikdo pohybovat v blízkosti vleku. HlavnE se nesmí 
pohybovat pod nakládaným bUemenem. Hydraulika je sice vybavena bezpečnostními 
zámky, ale m]že dojít k mechanickému poškození nEkteré části nebo k chybE obsluhy. 
Obsluha nesmí započít nakládání, pokud se v nakládacím prostoru vyskytují cizí osoby. 
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8.3 Kontroly  
Kontrola stavu je d]ležitým faktorem pro predikaci závady, nehody a nebezpečí. 

8.3.1 Vizuální  
 PUed zahájením práce s vyvážecím vlekem je zapotUebí provést vizuální kontrolu 
vyvážecího vleku. Kontroluje se nEkolik základních částí na vleku. 

Celistvost konstrukce – vlek nesmí být poškozen. 

Tlak v pneumatikách – pneumatiky nesmí být podhuštEné. 

PUipojení vleku – vlek musí být pUipojen pomocí vloženého závEsového čepu a zajištEn 
závlačkou. Dále musí být pUipojen kardanový hUídel. 

Únik oleje – kontroluje se výskyt uniklého hydraulického oleje.  

OsvEtlení vleku – pUed jízdou se musí zkontrolovat funkčnost celého osvEtlení vleku. 

8.3.2 Provozní kontrola 

 Provozní kontrola se provádí po zahájení pracovního úkonu a jízdy s vyvážecím 
vlekem. 

Brzda – Uidič musí brzdy po zahájení jízdy vyzkoušet.  

Únik oleje – po zahájení nakládání m]že začít unikat olej z nEkterých vysokotlakých 
hadic nebo trubek. 

8.4 Pravidelný servis 
 Vlek je témEU bezúdržbový. Pouze se musí pravidelnE mazat kluzná ložiska 
vyskytující se na otočných částech vleku. Všechny části se mažou pUes maznice M10x1 
ploché šestihranné („škodovácké“). PUi každodenní práci by se mEli místa mazat jednou 
za mEsíc. PUi občasném použití postačí jedenkrát ročnE. Na vleku se vyskytují 2 maznice 
na nápravE, 12 maznic na čepech hydraulické ruky, 6 maznic na sestavE rotátoru 
s kleštEmi a 4 maznice na kardanovém hUídeli. 

8.5 Výbava vleku 
 PUed každou jízdou si musí obsluha uvEdomit, kde se bude nakládat, jak se bude 
nakládat a co se bude nakládat. Podle této úvahy si musí pUed jízdou vlek vybavit 
potUebnou výbavou. 

8.5.1 Základní výbava vleku  

 Jedná se o výbavu, která se nemEní. VEtšinou se jedná o povinnou výbavu. Jedná 
se o klíč na kola, hever (12 tun), 2 zakládací klíny, 1 kus navíc od každé hydraulické 
hadice a náUadí pro bEžnou opravu. 

8.5.2 Pomocná výbava vleku 

  Volí se podle pUedpokládaného pracovního úkonu. 

Klanice – používají se pro pUevoz kulatin. 

Rotátor s kleštEmi – používá se pro nakládání kulatin. 

Nakládací hák – používá se pro multifunkční účely 
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Obrázek 37 Nakládací hák 

Trámy na podklad – se používají na podkládání kulatiny na vleku. PUi vykládání mohou 
kleštE lehce obepnout kmen, aniž by se poškozovala podlaha vleku. Jejich použití je vidEt 
na obrázku 3Ř. 

Fošny na podklad – se používají pUi nakládání ve svahu. 

Kurty – používají se klasické ráčnové kurty (2ks) pro zajištEní naloženého materiálu a 
kurty nekonečná smyčka (Řks) pro nakládání r]zných bUemen. Použití  ráčnových kurt je 
vidEt na obrázku 3Ř. 

 
Obrázek 38 „Zakurtovaný“ vlek 
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9 Multifunkčí využití 
 V této kapitole jsou uvedeny pUíklady multifunkčního využití vyvážecího vleku. 
U každé fotky bude vysvEtlen princip použití. 

 Vlek byl využit pUi nakládání podkopové (viz pUíloha 4 – obr. 12). Lžíce byla 
následnE položena na místo uskladnEní. 

 Fotka vleku pUi pUesném usazování rozmítací pily (viz pUíloha 4 – obr. 13). 
Rozmítací pila byla z káry za auto posazena na vlek, vlekem bylo zacouváno do 
stodoly. Ve stodole byla rozmítací pila umístEna na pUesné místo. Zde bylo využito 
výhody, že vlek má malou výšku (pod 3 metry). 

 Vlek byl využit pro demontáž a montáž výložníku honu UN 053 (viz pUíloha 4 – 
obr. 14). PUi snížení otáček motoru se zvýšila citlivost v hydraulické ruce. Díky zvýšení 
citlivosti bylo velice jednoduché výložník nastavit do pUesné pozice a nasunout do nEj 
60 centimetr] dlouhý čep. 

 Plato vyvážecího vleku se hodilo na pUevoz stavební buOky (viz pUíloha 4 – obr. 
15). BuOka byla pUíliš vysoká, takže ji hydraulická ruka nebyla schopná naložit. BuOku 
nakládal jeUáb, ale pro pUevoz bylo plato vleku dostačující. 

 Vlek byl využit pro odvoz bouraného Peugeotu 306. Auto bylo pUivezeno 
z autonehody a odvezeno k ekologické likvidaci (viz pUíloha 4 – obr. 16). 

 PUi kopání nové studny byl vlek použit pro pUivezení betonových skruží (viz 
pUíloha 4 – obr. 17). NáslednE byly skruže postupnE pokládány do výkopu. NejdUíve se 
první skruž zvedla na dlouhé kurtE a poté se postupnE spustila 5 metr] pod zem do 
pUipravené díry. Následující skruže se pokládaly na sebe. 
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10 Ceník 
 V ceníku jsou uvedené použité a nakupované díly. Jsou v nEm uvedeny prodané 
demontované díly a části. 

Ceník vyvážecího vleku se seznamem nakupovaných a použitých díl]  
Pozice Název Označení Výrobce 

Počet kus] 
RozmEry 

Cena ĚKčě 

1 

SbErací v]z  
 
 
 
Doprava vleku 
Prodej demontovaných 
díl]: 
PUevodovky NTVS 
Pružiny 
Čerpadlo 
PUetEžovací spojka 
Kasač 
Železný šrot 

STS MV3-025 
 
 
 
 
 
 

U40 Liaz 

Strojová a 
traktorová 

stanice Nové 
MEsto 

 
 

12 000 
 
 
 

2 000 
 
 

-1 500 
-600 

-1 200 
-500 

-1 000 
-4 300 

2 
Hydraulická ruka  
Doprava HR 3001 

HR 3001  17 000 
2 000 

3 Čerpadlo  U 40 A Jihostroj 1 500 

4 PUevodovka  GR.3 
CS Technika 

s.r.o. 
1 560 

5 
Rotátor 
Tlumič rázu 
(propojovací část) 

GR30 
BR10 

Baltrotors 6 000 
2 000 

6 KleštE 
 Kovovýroba 

Slovensko 
7 000 

7 Pneumatiky  CL 340/80-18 Michelin Power 600 
8 Ráfky 12,5-18 NTVS (ŘdEr) 500 

9 

Hydraulický rozvadEč 
Sekce pro 
(Rotátor+KleštE) 
TEsnící kroužky 

RS 16R (5sekcí) 
+ 2 sekce 

 
14 (ks) 

 
 

- 
1 500 

 
120 

10 Hydraulický filtr AMF30E (sací) 2 200 
11 Hydraulický olej OTHP 3 100 litr] 4 200 

12 

Hydraulické hadice 
Hadice 
Hadice 
Hadice 
Rychlospojky 
Koncovky 
Koncovky 

 
Ø45 mm 
Ø1Ř mm 
Ø27 mm 
ISO 12,5 
M18x1,5 
M27x2 

 
1 ks (0,5 m) 
30 ks (25 m) 
7 ks (14 m) 

4 ks 
60 ks 
14 ks 

- 
278 

4 000 
2 000 
1 560 
1 000 

706 
13 Brzdové válce ØŘ0 mm Praga V3S 880 
14 Brzdové hadice Ø30 mm  1 152 
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15 Brzdové trubičky Ø12 mm  300 

16 

Díly brzdy 
Svorky 
Koncovky 
Spony 

  915 
414 
330 
100 

17 PUední poziční svEtla PLR 272 Jokon (2ks) 400 

18 Zadní sdružené svEtlo 
BBSKN 595 

L+R 
Jokon (2ks) 

800 

19 
Odrazky 
Oranžová kulatá 
Bílá kulatá 

 
Boční 
PUední 

 
4 ks 
2 ks 

- 
280 
140 

20 Odrazový trojúhelník  (do 30km/h) 
Alu plech 1,5 

mm 
300 

21 Krabičky elektro  Do vlhkých 
prostor 

3 ks 1 200 

22 Relé koncové  2 ks 250 
23 Kabely 7 žil 10 m 300 
24 Zásuvky Harting  Harting (2ks) 400 

25 
Kloubová hlavice 
s vnEjším závitem 

Sakac12M SKF (2ks) 800 

26 Sedačka    200 
27 Ložisko do pUevodovky 1206 K C3 NF SKF 300 

28 
TetEz pro pUichycení 
čep] 

DIN 5685 2 m 150 

29 
Vrtání do nakládacího 
háku 

  
100 

30 Jekly na hlavní výztuhy 
ČSN EN 1201ř-

2 
 

10 000 

31 Jekly na klanice 
ČSN EN 1201ř-

2 
 

3 200 

32 Pásoviny ČSN EN 10051  2 200 
33 Protiskluzový plech Slza DUET  400 
34 Ostatní hutnický materiál   2 100 

35 

Spojovací materiál 
Matky a podložky 
Šrouby 
Vratové šrouby 
OUechy na klíče 

 
 
 

DIN 603 

 - 
1 200 
1 320 

600 
250 

36 Pozinkování díl] Modrý  1 205 

37 
Žádost opisu pr]kazu 
zp]sobilosti a 
technického opisu 

  
2 200 

38 
Žádost o vydání 
duplikátu technického 
osvEdčení 

  
100 

39 
Výroba duplikátu 
výrobního štítku HR 

  
1 810 

40 Schválení pUestavby   3 600 
41 Cena povinného ručení  1 rok 280 
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42 Černá barva - lesklá RAL 9005 Alkyton 1 000 
43 Červená barva - vínová RAL 3005 Alkyton 2 670 

44 
Červený penetrátor 
koroze 

Základní barva Alkyton 
2 000 

45 Odrezovač  Kittfort 1 200 
46 Bezbarvý lak 0000 (bezbarvý) Luxol 810 
47 Tedidlo S6005 Colorlak 600 

48 Tmel 
Body tmel - 

žlutý 
Body 

200 

49 Benzín Natural 95  150 
50 DrátEné kotouče    280 
51 Tezné kotouče   1 000 
52 Brusné kotouče   500 
53 Elektrody   4 545 
54 Drát do CO Ø1 mm MIG/MAG 600 
55 PlnEní plynu CO 2 CO 2 Oxid uhličitý 200 

Celkem 116 555 

Tabulka 13 Nakupované díly a ceník 

 V ceníku nejsou zahrnuté doma vyrábEné díly, spojovací materiál (použit z 
vlastních zásob), spotUebovaná elektUina a počet odpracovaných hodin. 

  Celková cena za pUestavbu se zahrnutím doma vyrábEných díl], spojovacího 
materiálu použitého z vlastních zásob a spotUebované elektUiny bez započtených 
odpracovaných hodin byla stanovena na 120 000 Kč. 
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ZávEr 
 Práce je zamEUena na stavbu vyvážecího vleku podle stanovených parametr]. Pro 
práci bylo zapotUebí stanovit nejd]ležitEjší parametr (cena). D]vodem stanovení byl častý 
rozpor ceny s ostatními parametry. Cena byla rozhodujícím parametrem pUi stavbE vleku. 

 V teoretické části byly popsány vyvážecí vleky a jejich rozdElení. NáslednE byly 
vysvEtleny nejd]ležitEjší konstrukční části tEchto vlek] a jejich použitá výbava.  

 NáslednE bylo hledáno optimální Uešení pro legalizaci vleku na pozemních 
komunikacích. Byly sepsány požadavky na novostavbu, dovoz ze zahraničí a pUestavbu 
vleku na vyvážecí vlek. Nakonec byla vybrána pUestavba staršího zemEdElského pUívEsu 
jako nejvhodnEjší Uešení pro stavbu vyvážecího vleku. 

 V další kapitole byl vybrán vhodný vlek pro pUestavbu. Byl zvolen velkoobjemový 
traktorový návEs STS MV3-025. Tento pUívEs nejblíže vyhovoval zadaným parametr]m 
pro vyvážecí vlek. K tomuto pUívEsu byla následnE vybrána hydraulická ruka HR 3001. 
Tato ruka šla snadno pUipevnit k vybranému vleku a vyhovEla všem požadovaným 
parametr]m. Na konci této kapitoly byl pUesnE popsán postup pUestavby sbEracího vozu 
na vyvážecí vlek. 

 Postup skutečné stavby vleku je popsán v kapitole konstrukční návrh a realizace. 
Pro vlek byla zhotovena kompletní konstrukční dokumentace. V této kapitole byly 
uvedeny úpravy na vleku s pUiloženými fotkami.  

 Zhotovený vlek byl podroben testovacím jízdám. Z tEchto testovacích jízd se 
vyhodnocovaly nedostatky vleku, jízdní možnosti vleku (prostupnost terénem, 
manévrovatelnost) a časové náročnosti jednotlivých operací.  

 NáslednE byla sepsána uživatelská pUíručka. Uživatelská pUíručka je nejd]ležitEjší 
dokument, který si musí obsluha pUečíst a nastudovat, než začne se vyvážecím vlekem 
pracovat. V pUíručce je uveden návod pro pravidelnou kontrolu, mazací plán a seznam 
výbavy vleku. 

 V poslední kapitole práce je uveden kompletní ceník pUi stavbE vyvážecího vleku. 
Celková cena stavby vleku je 120 000 Kč. 

 Stavbu vleku hodnotím jako úspEšnou. Realizovaný vlek vyhovEl vše zadaným 
parametr]m a je již rok plnE používán. Prozatím se na vleku nenašly vEtší nedostatky. 
Vlek je výborným pomocníkem pro pUevoz, nakládání a skládání nejr]znEjších bUemen.  
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vozidla), ve znEní zákona č. 307/1řřř Sb. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56 

[35] Česko. Zákon č.634/2004 Sb. Platnost od 17.12.2004. Zákon o správních 
poplatcích. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634 

[36] Česko. Zákon č.361/2000. Platnost od 1ř.1.2000. Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích a o zmEnách nEkterých zákon]. Homologační pUedpis EHK/OSN č. 
48. Dostupné z:   
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http://www.auto-svetla.cz/zbozi/spp/nahradni-dily-pro-privesy/261-kloub-privesu--zehlicka-hranata-50x50/
http://www.vyvazeckadreva.cz/farma/vyvazeci-vlek-farma-ct-63-9/
http://www.forestmeri.cz/hypro/
http://www.vyvazeckadreva.cz/farma/vyvazeci-vlek-farma-ct-46-7-d/
http://www.farma-cz.cz/vyvazeci-soupravy-farma/vyvazeci-vlek-farma-ct-85-14-4wd-g2/
http://www.farma-cz.cz/vyvazeci-soupravy-farma/vyvazeci-vlek-farma-ct-85-14-4wd-g2/
http://www.stsprachatice.cz/hydraulicka-ruka-palms.html
http://www.rotatory.cz/baltrotors-4-5t/hydraulicky-rotator-gr-463-01/
http://www.rotatory.cz/drapak-jpj-014
http://www.rotatory.cz/drapaky-a-kleste/2855/
http://www.rbserviscb.cz/praga-v3s-farm-hr-3001
http://www.peli.cz/?page_id=16
http://www.jihostroj.com/files/jihostroj/uploads/files/pdf/UD-Katalog%20zubov%C3%BDch%20%C4%8Derpadel_1013.pdf
http://www.jihostroj.com/files/jihostroj/uploads/files/pdf/UD-Katalog%20zubov%C3%BDch%20%C4%8Derpadel_1013.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634
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PTÍLOHA č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Doklady a protokoly vleku 

 
a) Žádost opisu pr]kazu zp]sobilosti a technického osvEdčení 
 

b) Pr]kaz zp]sobilosti 
 

c) Technický popis 

 

d) Technické osvEdčení zvláštního vozidla 

 

e) Protokol montážní a ovEUovací zkoušky 

 

fě Technické osvEdčení samostatného technického celku 
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PTÍLOHA č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam výkres] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Seznam výkres] 

Číslo 
výkresu 

Název 
Číslo 
výkresu 

Název 

ZČU_2017-
000-00 

Sestava - Celek 
ZČU_2017-
210-11 

VzpEra držáku filtru 

ZČU_2017-
100-00 

Sestava – Hydraulická 
ruka 

ZČU_2017-
210-12 

Držák vzduchojemu 

ZČU_2017-
100-01 

Čep mechanického 
výsuvu 

ZČU_2017-
210-13 

Držák vzduchojemu 

ZČU_2017-
100-02 

Čep pUipojení rotátoru a 
kleští 

ZČU_2017-
210-14 

Držák vzduchojemu 

ZČU_2017-
100-03 

Držák hadic 
ZČU_2017-
210-15 

Nášlap 

ZČU_2017-
100-04 

Držák hadic 2 
ZČU_2017-
210-16 

Platle blatník 

ZČU_2017-
100-05 

Držák hadic 3 
ZČU_2017-
210-17 

Platle svEtlomet 

ZČU_2017-
100-06 

Držák hadic 4 
ZČU_2017-
210-18 

Deska 

ZČU_2017-
100-07 

Držák hydro hadic 
ZČU_2017-
210-19 

Držák elektroboxu 

ZČU_2017-
100-08 

Držák hydro hadic 2 
ZČU_2017-
211-00 

Sestava – SvaUenec – Rám 

ZČU_2017-
100-09 

Držák rychlospojek 
ZČU_2017-
211-01 

Deska 

ZČU_2017-
100-10 

Platle pUichycení ruky 
ZČU_2017-
211-02 

Deska 

ZČU_2017-
100-11 

Platle pUichycení ruky 2 
ZČU_2017-
211-03 

Deska 

ZČU_2017-
100-12 

Svorník 
ZČU_2017-
211-04 

Deska 

ZČU_2017-
100-13 

Svorník 2 
ZČU_2017-
211-05 

Deska 

ZČU_2017-
100-14 

Trubička hydro 1 
ZČU_2017-
211-06 

Deska 



 

 
 

ZČU_2017-
100-15 

Trubička hydro 2 
ZČU_2017-
211-07 

Deska 

ZČU_2017-
100-16 

Trubička hydro 3 
ZČU_2017-
211-08 

Deska 

ZČU_2017-
100-17 

Držák hadic 
ZČU_2017-
211-09 

Deska 

ZČU_2017-
100-18 

Vymezovací kroužek 
ZČU_2017-
211-10 

Deska 

ZČU_2017-
110-00 

Sestava – P]vodní HR 
ZČU_2017-
211-11 

Deska 

ZČU_2017-
111-00 

Sestava – P]vodní rám 
HR 

ZČU_2017-
211-12 

Deska 

ZČU_2017-
120-00 

Sestava – Židle 
ZČU_2017-
211-13 

Deska 

ZČU_2017-
120-01 

Ručička židle 
ZČU_2017-
211-14 

Deska 

ZČU_2017-
121-00 

Sestava – SvaUenec – 
Židle 1 

ZČU_2017-
211-15 

Deska 

ZČU_2017-
121-01 

Madlo 
ZČU_2017-
211-16 

Podélník 

ZČU_2017-
121-02 

Nosník židle 
ZČU_2017-
211-17 

Podélník 

ZČU_2017-
121-03 

Nosník židle 2 
ZČU_2017-
211-18 

Podélník 

ZČU_2017-
121-04 

Nosník židle 3 
ZČU_2017-
211-19 

Podélník 

ZČU_2017-
122-00 

Sestava – SvaUenec – 
Židle 2 

ZČU_2017-
211-20 

Podélník 

ZČU_2017-
122-01 

Držák na nohy 2 
ZČU_2017-
211-21 

Výztuha 

ZČU_2017-
122-02 

Držák na nohy 
ZČU_2017-
211-22 

Výztuha 

ZČU_2017-
130-00 

Sestava – RozvadEč 
ZČU_2017-
211-23 

Podélník 

ZČU_2017-
130-01 

Držák rozvadEče 2 
ZČU_2017-
211-24 

Podélník 



 

 
 

ZČU_2017-
130-02 

Svorník rozvadEče 
ZČU_2017-
211-25 

PUíčník 

ZČU_2017-
131-00 

Sestava – SvaUenec - 
RozvadEč 

ZČU_2017-
211-26 

PUíčník 

ZČU_2017-
131-01 

Nosný profil rozvadEče 
ZČU_2017-
211-27 

PUíčník 

ZČU_2017-
131-02 

PUíčný profil rozvadEče 
ZČU_2017-
211-28 

PUíčník 

ZČU_2017-
131-03 

Držák rozvadEče 
ZČU_2017-
211-29 

PUíčník 

ZČU_2017-
131-04 

Deska rozvadEče 
ZČU_2017-
211-30 

Profil L 

ZČU_2017-
140-00 

Sestava – Rotátor + 
KleštE 

ZČU_2017-
211-31 

Profil L 

ZČU_2017-
200-00 

Sestava – Vyvážecí vlek 
ZČU_2017-
211-32 

Výztuha 

ZČU_2017-
200-01 

Sestava – Automatický 
šlauf 

ZČU_2017-
211-33 

Výztuha 

ZČU_2017-
200-02 

Držák boční svEtlomet ZČU_2017-
211-34 

VzpEra 

ZČU_2017-
200-03 

Box elektroinstalace 
ZČU_2017-
211-35 

VzpEra 

ZČU_2017-
200-04 

Držák trojúhelníku 
ZČU_2017-
211-36 

VzpEra 

ZČU_2017-
200-05 

Držák vzduchojemu 
ZČU_2017-
212-00 

Sestava – P]vodní rám 

ZČU_2017-
200-06 

Chránič zadního 
svEtlometu 

ZČU_2017-
213-00 

Sestava – SvaUenec – Rezerva 

ZČU_2017-
200-07 

Kladka 
ZČU_2017-
213-01 

Držák klínu 

ZČU_2017-
200-08 

Kladka 2 
ZČU_2017-
213-02 

Deska rezerva 

ZČU_2017-
200-09 

Ochrana boční 
svEtlomet 

ZČU_2017-
213-03 

Profil rezerva 

ZČU_2017-
200-10 

Aretační čep packa 
ZČU_2017-
213-04 

Profil rezerva 2 



 

 
 

ZČU_2017-
200-11 

Plechový kryt 1 
ZČU_2017-
213-05 

Profil rezerva 3 

ZČU_2017-
200-12 

Plechový kryt 2 
ZČU_2017-
213-06 

Profil rezerva 4 

ZČU_2017-
200-13 

Protiskluzový plech 1 
ZČU_2017-
213-07 

Profil rezerva 5 

ZČU_2017-
200-14 

Protiskluzový plech 2 
ZČU_2017-
213-08 

Profil rezerva 6 

ZČU_2017-
200-15 

Fošna smrková 1 
ZČU_2017-
220-00 

Sestava – SvaUenec – Klanice 
širší 

ZČU_2017-
200-16 

Fošna smrková 2 
ZČU_2017-
220-01 

Horní díl klanice 1 

ZČU_2017-
210-00 

Sestava – SvaUenec – 
Rám 2 

ZČU_2017-
220-02 

Spodní díl klanice 1 

ZČU_2017-
210-01 

Deska 
ZČU_2017-
220-03 

StUední díl klanice 1 

ZČU_2017-
210-02 

Držák brzda 
ZČU_2017-
230-00 

Sestava – SvaUenec – Klanice 
užší 

ZČU_2017-
210-03 

Deska 
ZČU_2017-
230-01 

Horní díl klanice 2 

ZČU_2017-
210-04 

Držák brzda  ZČU_2017-
230-02 

Spodní díl klanice 2 

ZČU_2017-
210-05 

Držák brzda 
ZČU_2017-
230-03 

StUední díl klanice 2 

ZČU_2017-
210-06 

Držák brzda 
ZČU_2017-
240-00 

Sestava - Kolo 

ZČU_2017-
210-07 

Držák brzda 
ZČU_2017-
250-00 

Sestava – SvaUenec – Rezerva 
2 

ZČU_2017-
210-08 

Deska 
ZČU_2017-
250-01 

Deska 

ZČU_2017-
210-09 

Držák čerpadla 
ZČU_2017-
250-02 

Držák rezerva 

ZČU_2017-
210-10 

Držák filtru 
ZČU_2017-
250-03 

Držák rezerva 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

PTÍLOHA č. 3 

 

 

 

 

 

Fotky ze stavby vleku 

 
1. P]vodní sbErací v]z STS MV3-025  

2. Plato p]vodního vleku 

3. Rám s hydraulickou rukou po sváUečských operacích 

4. Základní nátEr rámu a hydraulické ruky 

5. Vrchní nástUik rámu a hydraulické ruky 

6. Náprava po lakování 
7. Bubnová brzda po lakování 
8. Kolo (pneumatika + ráfekě 
ř. Vyztužená oj 
10. Hotové klanice 

11. Nový brzdový válec 

12. Automatický „šlauf“ 

13 Čerpadlo s pUevodovkou 

14 UmístEní sacího filtru 

15. P]vodní diagram HR 3001  
16. Stanovení skutečného pohybového diagramu  
17. Hlavní rozvodná skUíO vleku a krabička pro „šlauf“  
1Ř. Zadní a pUední svEtla  
19. Podlaha vleku 

20. Rotátor s kleštEmi 
21. Sedačka Ěsložený a nesložený stavě 
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13 Čerpadlo s pUevodovkou 

 

 

 

14 UmístEní sacího filtru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

15. P]vodní diagram HR 3001  
 

 

 

16. Stanovení skutečného pohybového diagramu  
 

 



 

 
 

17. Hlavní rozvodná skUíO vleku a krabička pro „šlauf“  
 

 

 

1Ř. Zadní a pUední svEtla  
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20. Rotátor s kleštEmi 
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PTÍLOHA č. 4 

 

 

 

 

 

 

Fotky dokončeného vleku 
 

1. Zobrazení tEžištE v modelu vleku Ěboční pohledě 
2. Zobrazení tEžištE v modelu vleku (IZO pohled) 
3. Fotka prázdného vleku 

4. Fotka plnE naloženého vleku Ě10m3 dUevaě 
5. Fotka po naložení kmen] maximálních délek Ě10 metr]ě 
6. Fotka pUi nakládání nejvEtšího kmene Ědub délky 5 metr] o stUedovém pr]mEru 
1,4 metru) 

7. Fotka pUi nakládání stavebního Ueziva 

8. Fotka vleku pUi  bočním náklonu Ě25°ě 
ř. Fotka vleku pUi  jízdE z velkého kopce  
10. Fotka vleku pUi  couvání do svahu 

11. Fotka vleku pUi nakládání ve svahu  
12. Fotka vleku pUi vykládání podkopové lžíce 

13. Fotka vleku pUi pUesném usazování rozmítací pily 

14. Fotka vleku pUi montáži výložníku honu UN 053 

15. Fotka vleku pUi pUevozu stavební buOky 

16. Fotka vleku pUi nakládání zničeného Peugeotu 306 

17. Fotka vleku pUi pokládání betonových skruží do nové studny 
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16. Fotka vleku pUi nakládání zničeného Peugeotu 306 
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PTÍLOHA č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Výkresy volnE vložené do desek práce 

 
1. Výkres pohybového diagramu hydraulické ruky Ěvýkres ZČU_2017-000-000) 

 

2. Výkres svaUence rámu Ěvýkres ZČU_2017-211-00) 

 

3. Výkres sestavy vleku Ěvýkres ZČU_2017-200-00)  

 

4. Výkres celkové sestavy vleku Ěvýkres ZČU_2017-000-00) 
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 íslo zakázky-kód  íslo výkresu ListRevize
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Název

Pohybový diagram HR3001

DP-Stavba_vyvážecího_vleku Z#U_2017-000-000

Materiál

Poloto var

Povrch. úpr ava

Hmotnost 2507,25 kgIdx

 

Vyskytuje se

 

Datum Jméno íslo zm#ny
M#%ítko

Formát
výkresu

1:20
A1

Název souboru Z U_2017-000-00.dft

Navrhl

Datum vytv. /
      posl. zm#ny
Datum posl.
                tisku

Kreslil

Kontakt

20.5.2017 / 20.5.2017

20.5.2017

Miroslav #erný

Miroslav #erný

+420 727 914 621

90
°

R
3700

R
4050

R
4450

75
5

10
95

Oto'ná stojna hydraulické ruky je na vleku posazena o 17 cm 
blíže k levé stran# z d)vodu skladnosti. Díky tomuto uložení 
má ruka lepší dosah po levé stran#. Diagram je stanoven na
maximální hydraulické výsuvy, stanovené podle 3 mechanických 
výsuv). 
Žlutá barva: mechanický výsuv 1. stupe,. 
Oranžová barva: mechanický výsuv 2. stupe,. 
 ervená barva: mechanický výsuv 3. stupe,.

Levá strana vleku

Pravá strana vleku

Diagram je stanoven tak, aby se p%ipojený rotátor s klešt#mi 
dotýkal zem# a mohly se nakládat voln# ležící kmeny strom).

17
0

18
50
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Název

Sestava - Celek

DP-Stavba_vyvážecího_vleku Z�U_2017-000-00

Materiál

Polotovar

Povrch. úprava

Hmotnost 2507,25 kg
Idx Vyskytuje se Datum Jméno�íslo zm�ny

M��ítko

Formát
výkresu

1:10
A0

Název souboru Z�U_2017-000-00.dft

Navrhl

Datum vytv. /
      posl. zm�ny
Datum posl.
                tisku

Kreslil

Kontakt

22.05.2017 / 20.05.2017

22.05.2017

Miroslav �erný

Miroslav �erný

+420 727 914 621

1ks

1

2 Sestava - Vyvážecí vlek 1561,41 kg Z�U_2017-200-
00 1

1 Sestava - Hydraulická ruka 945,85 kg Z�U_2017-100-
00 1

Pos Název Materiál Rozm�r Hmotnost �íslo výkresu Ks
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PROMÍTÁNÍ

P�ESNOST ISO 2768 - m K

TOLEROVÁNÍ ISO 8015

�íslo zakázky-kód �íslo výkresu ListRevize

1 / 20

Název

Sestava - Vyvážecí vlek

DP-Stavba_vyvážecího_vleku Z�U_2017-200-00

Materiál

Polotovar

Povrch. úprava

Hmotnost 1561,41 kg
Idx Vyskytuje se Datum Jméno�íslo zm�ny

M��ítko

Formát
výkresu

1:10
A0

Název souboru Z�U_2017-200-00.dft

Navrhl

Datum vytv. /
      posl. zm�ny
Datum posl.
                tisku

Kreslil

Kontakt

22.05.2017 / 20.05.2017

22.05.2017

Miroslav �erný

Miroslav �erný

+420 727 914 621

1ks
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Ochaný kruh nava�it na držák sv�tlometu
až po montážní skoušce.
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P�ESNOST ISO 2768 - m K

TOLEROVÁNÍ ISO 8015

�íslo zakázky-kód �íslo výkresu ListRevize
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Název

Sestava - Vyvážecí vlek

DP-Stavba_vyvážecího_vleku Z�U_2017-200-00

Materiál

Polotovar

Povrch. úprava

Hmotnost 1561,41 kg
Idx Vyskytuje se Datum Jméno�íslo zm�ny

M��ítko

Formát
výkresu

1:10
A0

Název souboru Z�U_2017-200-00.dft

Navrhl

Datum vytv. /
      posl. zm�ny
Datum posl.
                tisku

Kreslil

Kontakt

22.05.2017 / 20.05.2017

22.05.2017

Miroslav �erný

Miroslav �erný

+420 727 914 621

28 Záv�sové oko 11 523
(S355J0) 9,81 kg P�vodní sou�ást 1

27 Vzp�ra konzoly brzdy 11 523
(S355J0) 2,36 kg P�vodní sou�ást 2

26 Držák brzdového válce 11 523
(S355J0) 1,34 kg P�vodní sou�ást 2

25 Držák brzdového válce 11 523
(S355J0) 1,34 kg P�vodní sou�ást 2

24 Konzola brzdy 10,00 kg P�vodní sou�ást 1

23 Matice brzdy 11 523
(S355J0) 0,07 kg P�vodní sou�ást 2

22 Fošna smrková 2 Wood, Ash 40x60x1650 1,00 kg Z�U_2017-200-
16 2

21 Fošna smrková 1 Wood, Ash 40x195x5730 40,00 kg Z�U_2017-200-
15 8

20 Protiskluzový plech 2 42 4201
(AlCu4Mg) P.2-230x320 0,37 kg Z�U_2017-200-

14 1

19 Protiskluzový plech 1 42 4201
(AlCu4Mg) P.2-118x400 0,51 kg Z�U_2017-200-

13 2

18 Plechový kryt 2 17 020
(X6Cr13) P.1-76x1600 0,99 kg Z�U_2017-200-

12 1

17 Plechový kryt 1 17 020
(X6Cr13) P.1-79x1720 1,06 kg Z�U_2017-200-

11 1

16 Areta�ní �ep packa 17 020
(X6Cr13) Pr.35-200 0,35 kg Z�U_2017-200-

10 1

15 Ochrana bo�ní sv�tlomet 17 020
(X6Cr13) Trubka 82x1 0,12 kg Z�U_2017-200-

09 2

14 Kladka 2 17 020
(X6Cr13) Pr.50-22 0,19 kg Z�U_2017-200-

08 1

13 Kladka 11 523
(S355J0) Pr.100-22 0,65 kg Z�U_2017-200-

07 1

12 Chráni� zadního sv�tlometu 17 020
(X6Cr13)

Pr.8-800 +
5x45x250 (2x) 2,35 kg Z�U_2017-200-

06 2

11 Držák vzduchojemu 17 020
(X6Cr13) Pr.10-490 0,61 kg Z�U_2017-200-

05 2

10 Držák trojúhelníku 17 020
(X6Cr13) P.2-50x190 0,15 kg Z�U_2017-200-

04 1

9 Box elektroinstalace 11 523
(S355J0) P.2-200x286 0,80 kg Z�U_2017-200-

03 1

8 Držák bo�ní sv�tlomet 17 020
(X6Cr13) P.3-198x314 1,05 kg Z�U_2017-200-

02_zrc 1

7 Držák bo�ní sv�tlomet 17 020
(X6Cr13) P.3-198x314 1,05 kg Z�U_2017-200-

02 1

6 Sestava - Automatický šlauf 15,00 kg Z�U_2017-200-
01 1

5 Sestava - Kolo 225,00 kg Z�U_2017-240-
00 3

4 Sestava - Sva�enec - Rezerva
2 2,36 kg Z�U_2017-250-

00 1

3 Sestava - Sva�enec - Klanice
užší 37,21 kg Z�U_2017-230-

00 2

2 Sestava - Sva�enec - Klanice
širší 75,99 kg Z�U_2017-220-

00 4

1 Sestava - Sva�enec - Rám 2 875,33 kg Z�U_2017-210-
00 1

Pos Název Materiál Rozm�r Hmotnost �íslo výkresu Ks

56 Krabicka elektroinstalace PVC 0,20 kg Nakupovaný
komponent 1

55 Kloubová hlavice s vn�jším
závitem

11 523
(S355J0) 0,23 kg Nakupovaný

komponent 2

54 Krabi�ka elektroinstalace PVC 0,29 kg Nakupovaný
komponent 1

53 Brzdový válec 0,60 kg Nakupovaný
komponent 2

52 �erpadlo UN 40 A 4,00 kg Nakupovaný
komponent 1

51 P�evodovka GR. 3 10,00 kg Nakupovaný
komponent 1

50 Bo�ní odrazka Ø 80 mm
Jokon Acier 0,20 kg Nakupovaný

komponent 4

49 P�ední odrazka Ø 80 mm
Jokon Acier 1,00 kg Nakupovaný

komponent 2

48 Sv�tlo obrysové (bílé pozi�ní
12V) 0,20 kg Nakupovaný

komponent 2

47 Zadní sv�tlomet Jokon L+P 0,20 kg Nakupovaný
komponent 2

46 Trojúhelník odrazový do
30km/h 0,10 kg Nakupovaný

komponent 1

45 Krabi�ka elektroinstalace PVC 0,32 kg Nakupovaný
komponent 1

44 Olejový filtr sací AMF30E 2,00 kg Nakupovaný
komponent 1

43 Blatník 11 523
(S355J0) 24,87 kg P�vodní sou�ást 2

42 Osa brzdy 11 523
(S355J0) 3,79 kg P�vodní sou�ást 2

41 Páka brzdy 11 523
(S355J0) 1,12 kg P�vodní sou�ást 1

40 Páka brzdy 11 523
(S355J0) 1,12 kg P�vodní sou�ást 1

39 Posuv šlauf 11 523
(S355J0) 0,64 kg P�vodní sou�ást 1

38 Ru�i�ka šlauf 11 523
(S355J0) 0,68 kg P�vodní sou�ást 1

37 Náprava 11 523
(S355J0) 150,58 kg P�vodní sou�ást 1

36 Držák nápravy 11 523
(S355J0) 4,32 kg P�vodní sou�ást 4

35 Vzduchojem 11 523
(S355J0) 16,49 kg P�vodní sou�ást 1

34 Ru�i�ka ventil 11 523
(S355J0) 0,09 kg P�vodní sou�ást 1

33 Ventil brzdné síly 2,00 kg P�vodní sou�ást 1

32 Rozd�lova� brzdného tlaku 42 4201
(AlCu4Mg) 2,71 kg P�vodní sou�ást 1

31 Spodní díl packy 11 523
(S355J0) 4,64 kg P�vodní sou�ást 1

30 Packa 11 523
(S355J0) 2,03 kg P�vodní sou�ást 1

29 Ru�i�ka packa 11 523
(S355J0) 1,17 kg P�vodní sou�ást 1

Pos Název Materiál Rozm�r Hmotnost �íslo výkresu Ks

84 Šroub ISO 4017 - M16 x 55 -
A2-70

17 020
(X6Cr13) 0,12 kg 1

83 Podložka 6-200 HV-A3L ISO
7089

17 020
(X6Cr13) 0,03 kg 26

82 Podložka 5-200 HV-A3L ISO
7089

17 020
(X6Cr13) 0,01 kg 16

81 Podložka 8-200 HV-A3L ISO
7089

17 020
(X6Cr13) 0,22 kg 118

80 Podložka 20-200 HV ISO
7089

17 020
(X6Cr13) 1,10 kg 64

79 Podložka 4-200 HV-A3L ISO
7089

17 020
(X6Cr13) 0,00 kg 8

78 Podložka 16-200 HV-A3L ISO
7089

17 020
(X6Cr13) 0,06 kg 5

77 Podložka 10-200 HV-A3L ISO
7089

17 020
(X6Cr13) 0,04 kg 12

76 Podložka 12-200 HV-A3L ISO
7089

17 020
(X6Cr13) 0,03 kg 4

75 Podložka 8,4 typ S
SCHNORR

Ocel,
konstruk�ní DIN 53070 0,00 kg bílý zinek 2

74 Matice se silonem DIN 982
M8

17 020
(X6Cr13) 0,52 kg 82

73 Matice se silonem DIN 985
M20

17 020
(X6Cr13) 0,23 kg 3

72 Matice se silonem M10-5 ISO
7040

17 020
(X6Cr13) 0,01 kg 1

71 Matice ISO 4032 - M20 - 6 17 020
(X6Cr13) 3,70 kg 50

70 Matice M4-6-A3L ISO 4032 17 020
(X6Cr13) 0,00 kg 4

69 Matice M10-6-A3L ISO 4032 17 020
(X6Cr13) 0,09 kg 8

68 Matice M16-6-A3L ISO 4032 17 020
(X6Cr13) 0,04 kg 1

67 Matice M12-A2-70-A3L ISO
4035

17 020
(X6Cr13) 0,03 kg 3

66 Matice M12-6-A3L ISO 4032 17 020
(X6Cr13) 0,03 kg 2

65 Matice M6-6-A3L ISO 4032 17 020
(X6Cr13) 0,01 kg 4

64 Matice M5-6-A3L ISO 4032 17 020
(X6Cr13) 0,01 kg 4

63 Matice M8-6-A3L ISO 4032 17 020
(X6Cr13) 0,08 kg 14

62 Závla�ka pružinová
jednoduchá DIN 11024

17 020
(X6Cr13)

L=100 mm,
d1=4,5 mm 0,03 kg 1

61 Pružná podložka DIN 127B
M16

17 020
(X6Cr13) 0,02 kg 3

60 Pružná podložka 8 �SN 02
1740.00

17 020
(X6Cr13) 0,00 kg 1

59 Vratový šroub DIN 603 - M8 x
55 - 3.6

17 020
(X6Cr13) 2,41 kg 80

58 Lícovaný šroub DIN 609 -
M20 x 1.5 x 130 - 8.8

17 020
(X6Cr13) 7,56 kg 18

57 Harting 6B S/MNT HOUSING
1XM20 Acier 0,10 kg Nakupovaný

komponent 2

Pos Název Materiál Rozm�r Hmotnost �íslo výkresu Ks

102 Šroub M8x20-8.8-A3L ISO
4017

17 020
(X6Cr13) 0,19 kg 14

101 Šroub M6x12-8.8-A3L ISO
4017

17 020
(X6Cr13) 0,15 kg 28

100 Šroub M6x20-8.8-A3L ISO
4017

17 020
(X6Cr13) 0,04 kg 6

99 Šroub M5x10-8.8-A3L ISO
7380

17 020
(X6Cr13) 0,00 kg 2

98 Šroub M5x20-8.8-A3L ISO
4017

17 020
(X6Cr13) 0,01 kg 2

97 Šroub M10x50-8.8-A3L ISO
4017

17 020
(X6Cr13) 0,04 kg 1

96 Šroub M8x60-8.8-A3L ISO
4017

17 020
(X6Cr13) 0,06 kg 2

95 Šroub M12x40-8.8-A3L ISO
4017

17 020
(X6Cr13) 0,10 kg 2

94 Šroub M8x50-8.8-A3L ISO
4017

17 020
(X6Cr13) 0,03 kg 1

93 Šroub M4x12-8.8-A3L ISO
7380

17 020
(X6Cr13) 0,01 kg 4

92 Šroub ISO 4017 - M20 x 180 -
A2-70

17 020
(X6Cr13) 1,55 kg 3

91 Šroub ISO 4017 - M16 x 30 -
A2-70

17 020
(X6Cr13) 0,26 kg 3

90 Šroub M4x16-8.8 ISO 7380 17 020
(X6Cr13) 0,01 kg 4

89 Šroub M5x20-8.8-A3L ISO
4762

17 020
(X6Cr13) 0,04 kg 8

88 Šroub M8x25-8.8-A3L ISO
4017

17 020
(X6Cr13) 0,03 kg 2

87 Šroub M8x25-5.6-A3L ISO
4017

17 020
(X6Cr13) 0,05 kg 3

86 Šroub M8x20-8.8-A3L ISO
4762

17 020
(X6Cr13) 0,01 kg 1

85 Šroub M8x20-8.8-A3L ISO
4017

17 020
(X6Cr13) 0,03 kg 2

Pos Název Materiál Rozm�r Hmotnost �íslo výkresu Ks

1ks
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PROMÍTÁNÍ

P�ESNOST ISO 2768 - m K

TOLEROVÁNÍ ISO 8015

�íslo zakázky-kód �íslo výkresu ListRevize

1 / 10

Název

Sestava - Sva �enec - Rám

DP-Stavba_vyvážecího_vleku Z�U_2017-211-00

Materiál

Polotovar

Povrch. úprava

Hmotnost 844,72 kg
Idx Vyskytuje se Datum Jméno�íslo zm�ny

M��ítko

Formát
výkresu

1:20
A0

Název souboru Z�U_2017-211-00.dft

Navrhl

Datum vytv. /
      posl. zm�ny
Datum posl.
                tisku

Kreslil

Kontakt

22.05.2017 / 20.05.2017

22.05.2017

Miroslav �erný

Miroslav �erný

+420 727 914 621

1ks1:10

28 P�í�ník 11 523
(S355J0)

Profil U
110x60x4 11,77 kg Z�U_2017-211-

27 1

27 P�í�ník 11 523
(S355J0)

Profil U
110x60x4 32,83 kg Z�U_2017-211-

26 3

26 P�í�ník 11 523
(S355J0)

Profil U
160x65x10 43,30 kg Z�U_2017-211-

25 1

25 Podélník 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
100x60x4 6,94 kg Z�U_2017-211-

24 1

24 Podélník 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
100x60x4 6,94 kg Z�U_2017-211-

23 1

23 Výztuha 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
100x60x4 1,85 kg Z�U_2017-211-

22 1

22 Výztuha 11 523
(S355J0)

Profil
100x60x4 0,68 kg Z�U_2017-211-

21 1

21 Podélník 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
100x60x4 1,23 kg Z�U_2017-211-

20 1

20 Podélník 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
100x60x4 25,46 kg Z�U_2017-211-

19 2

19 Podélník 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
100x60x8 21,24 kg Z�U_2017-211-

18 2

18 Podélník 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
100x80x4 37,48 kg Z�U_2017-211-

17 1

17 Podélník 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
100x60x4 37,48 kg Z�U_2017-211-

16 1

16 Deska 11 523
(S355J0) 4x52x92 0,30 kg Z�U_2017-211-

15 2

15 Deska 11 523
(S355J0) 10x55x140 1,20 kg Z�U_2017-211-

14 2

14 Deska 11 523
(S355J0) 12x81x160 27,59 kg Z�U_2017-211-

13 24

13 Deska 11 523
(S355J0) 4x60x430 0,76 kg Z�U_2017-211-

12 1

12 Deska 11 523
(S355J0) 4x60x230 0,40 kg Z�U_2017-211-

11 1

11 Deska 11 523
(S355J0) 10x103x218 2,91 kg Z�U_2017-211-

10 4

10 Deska 11 523
(S355J0) 10x80x206 2,58 kg Z�U_2017-211-

09 2

9 Deska 11 523
(S355J0) 15x100x520 11,60 kg Z�U_2017-211-

08 2

8 Deska 11 523
(S355J0) 10x100x250 3,91 kg Z�U_2017-211-

07 2

7 Deska 11 523
(S355J0) 4x80x92 1,84 kg Z�U_2017-211-

06 8

6 Deska 11 523
(S355J0) 4x92x100 1,15 kg Z�U_2017-211-

05 4

5 Deska 11 523
(S355J0) 4x80x102 2,05 kg Z�U_2017-211-

04 8

4 Deska 11 523
(S355J0) 4x100x102 1,28 kg Z�U_2017-211-

03 4

3 Deska 11 523
(S355J0) 4x60x205 3,56 kg Z�U_2017-211-

02 10

2 Deska 11 523
(S355J0) 4x60x142 0,49 kg Z�U_2017-211-

01 2

1 Sestava - P�vodní rám 447,99 kg Z�U_2017-212-
00 1

Pos Název Materiál Rozm�r Hmotnost �íslo výkresu Ks

37 Vzp�ra 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
100x60x4 3,21 kg Z�U_2017-211-

36 2

36 Vzp�ra 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
100x60x4 6,92 kg Z�U_2017-211-

35 8

35 Vzp�ra 11 523
(S355J0) P.4-102x178 4,46 kg Z�U_2017-211-

34 8

34 Výztuha 11 523
(S355J0) 40x40x250 3,11 kg Z�U_2017-211-

33 2

33 Výztuha 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
40x40x4 0,92 kg Z�U_2017-211-

32 2

32 Profil L 11 523
(S355J0)

Profil L
35x35x3 2,59 kg Z�U_2017-211-

31 1

31 Profil L 11 523
(S355J0)

Profil L
35x35x3 2,41 kg Z�U_2017-211-

30 1

30 P�í�ník 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
160x80x8 38,57 kg Z�U_2017-211-

29 2

29 P�í�ník 11 523
(S355J0)

Profil uzav�ený
160x80x8 46,09 kg Z�U_2017-211-

28 1

Pos Název Materiál Rozm�r Hmotnost �íslo výkresu Ks
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Nejd�íve nava�it hlavní výztuhy rámu, následn� nava�it zbytek díl�.
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