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Abstrakt 
Do vyskorychlostních jednotek řady 680 ČD jsou dodávány sedadla typu HELA firmy 

BORCAD cz s. r. o. Příspěvek se zabývá principy, ergonomií, designem a technickým 
provedením této nová řady sedadel. Popisuje kinematiku polohování, standardní 
příslušenství a volitelné doplňky. 
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V minulém roce bylo ve firmě Borcad cz. s. r. o vyvinuto nové luxusní  sedadlo pro 

vysokorychlostní jednotky. Vývoj sedadla probíhal s finanční podporou MPO poskytnutou 
v rámci grantového úkolu „Mikroprostor cestujícího ve vozech 1. třídy a rychlovlacích 
s důrazem na optimální řešení sedadla s příslušenstvím“. Cílem projektu bylo vyvinout 
komfortní, ergonomicky propracované sedadlo, splňující všechny příslušné železniční 
normy, jehož design bude příznivě ovlivňovat interiér vlaku a bude uživatelsky příjemný. 
 

1 Koncepce, design a ergonomie 
Přímá účast designéra v konstrukčním týmu je v Borcadu praktikována u všech 

projektů. Během celého vývoje probíhala úzká spolupráce s designérem ak. soch. J. 
Španihelem. Základní požadavky a parametry sedadel jsou dány mezinárodními 
normami: 

- UIC 567 - rozměrové a ergonomické požadavky 
- UIC 566 - pevnostní zkoušky 
- UIC 564-2, DIN 5510 – odolnost proti ohni sedadla jako celku i jednotlivých 

materiálů 
V zadání projektu byly nad rámec těchto norem stanoveny tyto požadavky: 

- ergonomická propracovanost z hlediska pohodlí při dlouhodobém cestování 
- plná vybavitelnost příslušenstvím 
- univerzální použitelnost sedadel tj.: ve velkoprostorových vozech v 

uspořádání za sebou i proti sobě i v oddílových vozech, otočná varianta 
- komfortní odpočinková poloha – minimální sklon osy trupu v odpočinkové 

poloze 35°  
- stoleček umístěn v zádové části opěradla  
- dostatečná hloubka sedací plochy 
- široký a vysoký zádový díl (zohlednění zvyšující se výšky populace) s výrazně 

tvarovanými bočními opěkami hlavy  
Aby bylo možné zajistit splnění všech těchto požadavků byl navržen stavebnicový 

princip, se dvěmi různými provedeními kinematiky. 
 

2 Popis sedadla, technické provedení 
U sedadel řazených za sebou se polohuje pouze zádový díl. Toto provedení je 

označováno jako sklopné. Výhodou řešení je nezmenšování prostoru pro kolena 
cestujícího při přechodu do klidové polohy. 

Při umístění u příčné stěny vozu nebo zády k sobě dochází při sklápění zad také 
k posuvu sedací části. Toto provedení je označováno jako posuvné. Posunutí sedáku ve 
vodorovné rovině dopředu je 150 mm. Kinematika pohybu sedadla je navržena tak, že 



při polohování nedochází k posouvání zadní plochy opěradla dozadu a bočnice s 
područkami se posouvají současně se sedákem. Tímto je zajištěno, že při posunutí 
sedadla do odpočinkové polohy nedojde ke zkrácení délky područek (dle UIC 567 
příloha 4.2). 

U obou provedení kinematiky je rozpětí mezi základní a odpočinkovou polohou 
β = 19-37° (dle UIC 567 příloha č. 4.1). Polohu lze měnit plynule a návrat do základní 
polohy je zajišťován automaticky pomocí pružiny. Samostatné pevné sedadlo 
(jednosedák) je kotven jednou nohou ve středu sedadla. Ukotvení do podlahy je 4 šrouby 
s roztečí 140 a 210 mm. Pevné dvojsedadlo je kotveno na dvou nohách. Konstrukční 
řešení umožňuje nahradit pevné kotvení k podlaze otočným mechanismem. Potom lze 
sedadlo jednoduchým způsobem otočit o 180o. Aretace v koncové poloze je automatická. 

Konstrukce sedadel je provedena bezpečnostně proti snadné demontáži cestujícími. 
Veškeré části jsou v antikorozním provedení. 

Každé sedadlo má dvě područky se šířkou 80 mm pro 1. třídu a 50 mm pro 2. třídu. 
Područky jsou sklopné směrem nahoru. Horní plocha područek je čalouněná. Sedadla 
mohou být vybavena stolečkem, opěrou nohou a síťkou na drobné předměty. Stoleček je 
umístěn na výklopné páce v zádové části opěradla. Funkčnost stolečku je garantovaná ve 
všech polohách sedadla. Opěra nohou je sklopná s možností nastavení optimální polohy 
cestujícím. Sedadla mohou mít instalován audiomodul, který je umístěn na bočnici. Velmi 
progersivní řešení bylo nalezeno pro odpadkový koš. Je umístěn pod síťkou a tvoří se 
zádovým dílem jeden celek. Pro kuřácké vozy je na každém sedadle jedna područka 
vybavena popelníkem. Popelník je umístěn ve špici područky s vysouváním směrem 
dopředu. 

Velká pozornost byla věnována výběru potahového materiálu. Základním materiálem 
je žakárový plyš s výškou vlasu 4 mm a 85 % vlny ve vlase. Pro tento materiál byl 
proveden a realizován návrh potahové látky z hlediska vzorování a barevnosti ve dvou 
barevných provedeních. V luxusním provedení je navržen kožený potah ve skořicové 
barvě. 

Pro zjištění vlivu provozu na sedadla probíhá testování sedadel v poloprovoze. Dvě 
dvojmístná sedadla  ( viz. foto v příloze ) byla umístěna do velkoprostorového vozu 1. tř. 
ČD. Testování probíhá na trase Bohumín – Praha. 

Na počátku roku obdrželo sedadlo v soutěži o vynikající výrobek roku 2003 Národní 
cenu za design a v soutěži projektů v systému Pro/E ocenění Awards 2003 v kategorii 
doprava. 

 

Popis obrázků: 

Vyšetření ergonomie pro posuvnou verzi, velikostní figurína 95% 
Designérská studie, akad. soch. Jiří Španihel 
MKP výpočet těla područky na zatížení krutem 
MKP výpočet rámu sedáku - optimalizace 
Počítačový model dvojsedadla 1. třídy, CAD systém Pro/Engineer 
Počítačový model dvojsedadla 1. třídy, CAD systém Pro/Engineer 
Zkouška hoření dle UIC 564-2 zkouška papírovou krabicí 
Cyklické pevnostní zkoušky, míjivé zatížení 0-800 N, 20 000 cyklů na horní část 

opěradla 
Vibrační test, plynulá změna frekvence v rozsahu 1-40 Hz s konstantní amplitudou 

zrychlení 0,5 g 
Sedadlo, kožené čalounění 
Sedadlo, kožené čalounění 
Sedadlo, kožené čalounění 
Sedadlo, kožené čalounění 
Sedadlo, kožené čalounění 
Zkušební provoz sedadel ve voze I. třídy  
Sedadla II. třídy v soupravě CDT 680 
Národní cena za design 2003 



 
 
 



 



 


