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Použité veličiny 

ABcDe 

 

A – značka fyzikální veličiny 

Značka V práci obvyklá jednotka Popis 
a [m·s-2] zrychlení 

B [mm] bezpečnostní odstup 

d [mm] vnější průměr závitu 

d‘2 [mm] předběžný střední průměr závitu 

d2 [mm] střední průměr závitu 

d3 [mm] vnitřní průměr závitu 

D [mm] průměr 

E [MPa] modul pružnosti v tahu 

f [-] součinitel tření 

F [N] síla 

g [m·s-2] tíhové zrychlení 

h [mm] výška matice 

H1 [mm] pracovní výška závitu 

i [-] počet chodů šroubu 

ip [-] převodový poměr 

ix [mm] poloměr setrvačnosti šroubu 

J [mm4] kvadratický modul průřezu 

k [-] koeficient bezpečnosti 

kv [-] koeficient bezpečnosti ve vzpěru 

K [-] množství 

L [mm] délka 

Lv [mm] vzpěrná délka 

m [kg] hmotnost 

Mk [N·mm] moment v krutu šroubu 

Mo [N·mm] moment – ohyb 

M [N·mm] moment 

n [min-1] otáčky 

O [mm] osová vzdálenost 

p [MPa] tlak 

P [mm] rozteč závitu 

Pw [W] výkon 

q [kg·mm-1] měrné silové účinky od vlastní hmotnosti 

Q [N] osová síla, zátěž 

R [N] reakce 

S3 [mm2] průřez jádra závitu šroubu 

S [mm2] obsah 

T [mm] tloušťka 

u [m·s-1] rychlost 

v [mm] průhyb 

Wk3 [mm3] průřezový modul šroubu 
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W [mm3] průřezový modul v krajních vláknech 

X [mm] podélný rozměr 

Y [mm] příčný rozměr 

zč [-] Počet činných závitů 

z [-] konstrukční počet závitů 

Z [mm] svislý rozměr 

α [°] úhel trapézového plechu 

β [°] úhel boku zubu 

βn [°] úhel boku zubu – normálový 

γ [°] úhel stoupání 

φ' [°] třecí úhel 

λ [-] štíhlostní poměr 

λm [-] mezní štíhlostní poměr 

η [-] účinnost 

ΨH [-] součinitel závitu 

Ψh [-] součinitel závitu 

ρ [kg·m-3] hustota 

σco [MPa] mez únavy 

σkt [MPa] mez kluzu 

σpt [MPa] mez pevnosti 

σ [MPa] normálové napětí 

σT/E [MPa] kritické napětí 

σU [MPa] mez úměrnosti 

τ [MPa] smykové napětí 

 

B – označení konstrukčního celku 

Index Konstrukční celek 
V autovůz 

P paleta 

M manipulátor 

A auto 

T terminál 
 

c – označení konstrukčního podcelku vozu 

Index Konstrukční celek 
rv hlavní rám vozu 

sl sloup zvedacího zařízení 

zr zvedací přepravní rámy 

po podvozek 

st střecha 

md modul 

šp šroub palety 

šs Šroub střechy 

km kolejnice manipulátoru 

čp otočné čepy 
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c – označení konstrukčního podcelku palety 

Index Konstrukční celek 
p profil 

hp hlavní podélník 

sp středový podélník 

pp příčník 

sv svar 

vl vodící lišta 

pr Příslušenství (úchyty, zarážka) 

pn Nosný plech 

pk krycí plech 

ps Plechy ve středové části 
 

D, e – upřesňující označení 

 

Značka Popis 
aPX zrychlení působící na palety v podélném směru 

aPXm mimořádné zrychlení působící na palety v podélném směru 

aPY zrychlení působící na palety v příčném směru 

aPZ zrychlení působící na palety ve svislém směru 

BA1 bezpečnostní odstup přepravovaných vozidel od pevných částí autovozu/jiných 

vozidel v podélném směru 

BA2 bezpečnostní odstup přepravovaných vozidel od pevných částí autovozu 

ve svislém směru 

BM1 bezpečnostní odstup manipulátorů od pevných částí autovozu/jiných vozidel 

v podélném směru 

BM2 bezpečnostní odstup manipulátorů od pevných částí autovozu/jiných vozidel 

ve svislém směru 

BT1 minimální světlá výška terminálu v místě zavazadlového prostoru 

BT2 bezpečnostní odstup střechy vozidla a stropu terminálu v místě zavazadlového 

prostoru  

dVšp vnější průměr závitu palety 

dVšp vnější průměr závitu střechy 

d‘2-Všp předběžný střední průměr závitu palety 

d‘2-Všp předběžný střední průměr závitu střechy 

d2-Všp střední průměr závitu palety 

d2-Všp30 střední průměr závitu Tr 30x6 

d2-Všp40 střední průměr závitu Tr 40x7 

d2-Všp50 střední průměr závitu Tr 50x8 

d2-Všs střední průměr závitu střechy 

d3-Všp vnitřní průměr závitu palety 

d3-Všs vnitřní průměr závitu střechy 

DVšp průměr přírubové matice palety 

DVšp30 průměr přírubové matice závitu Tr 30x6 

DVšp40 průměr přírubové matice závitu Tr 40x7 

DVšp50 průměr přírubové matice závitu Tr 50x8 

DVšproz rozhodný průměr přírubové matice 
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DVšs průměr přírubové matice střechy 

DVzrR průměr rolny 

EP modul pružnosti v tahu (paleta) 

fVšp součinitel tření šroubu palety 

fVšs součinitel tření šroubu střechy 

FPX podélná síla působící na palety 

FPX1m mimořádná podélná síla působící na palety – orientace auta směr 1 

FPX2m mimořádná podélná síla působící na palety – orientace auta směr 2 

FPXA podélná síla působící na palety v místě přední nápravy 

FPXAm mimořádná podélná síla působící na palety v místě přední nápravy 

FPXB podélná síla působící na palety v místě zadní nápravy 

FPXBm mimořádná podélná síla působící na palety v místě zadní nápravy 

FPYA příčná síla působící na palety v místě přední nápravy 

FPYB příčná síla působící na palety v místě zadní nápravy 

FPZA svislá síla působící na palety v místě přední nápravy 

FPZB svislá síla působící na palety v místě zadní nápravy 

FVslm mimořádná síla působící na sloup zvedacích zařízení 

FVslR axiální síla působící na jednu rolnu při dvou aktivních rolnách na sloup 

FVslS síla působící při mimořádném brždění na jeden sloup střechy 

FVzrIX největší provozní síla působící na I profil zvedacích rámů – podélný tlak 

FVzrIXm největší mimořádná síla působící na I profil zvedacích rámů – podélný tlak 

FVzrPX největší síla od palety v podélném směru 

FVzrPZ největší síla od palety ve svislém směru 

FVzrRAmax maximální axiální síla působící na rolny 

FVzrRR1A radiální zatížení rolny 1 vůči rolně 2 

FVzrRR1B radiální zatížení rolny 1 vůči rolně 4 

FVzrRR2A radiální zatížení rolny 2 vůči rolně 1 

FVzrRR2B radiální zatížení rolny 2 vůči rolně 3 

FVzrRR3A radiální zatížení rolny 3 vůči rolně 2 

FVzrRR3B radiální zatížení rolny 3 vůči rolně 4 

FVzrRR4A radiální zatížení rolny 4 vůči rolně 1 

FVzrRR4B radiální zatížení rolny 4 vůči rolně 3 

FVzrRRmax maximální radiální síla působící na rolny 

g tíhové zrychlení 

hVšp výška matice palety 

hVšpP předběžná výška matice palety 

hVšs výška matice střechy 

hVšsP předběžná výška matice střechy 

H1-Všp pracovní výška závitu palety 

H1-Všs pracovní výška závitu střechy 

iVšp počet chodů šroubu palety 

iVšs počet chodů šroubu střechy 

ip-VšpP převod pomalejší převodovky šroubů palet 

ip-VšpR převod rychlejší převodovky šroubů palet 

ip-VšsP převod pomalejší převodovky šroubů střechy 

ip-VšsR převod rychlejší převodovky šroubů střechy 

ix-Všp poloměr setrvačnosti šroubu palety 

ix-Všs poloměr setrvačnosti šroubu střechy 

JPpY kvadratický modul průřezu profilu palety – příčná osa 

JPpZ kvadratický modul průřezu profilu palety – svislá osa 
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JPpnX kvadratický modul průřezu nosného pojížděného plechu na šířce pneu – 

podélná osa 

JPpsX kvadratický modul průřezu středového nosného plechu na šířce pneu – podélná 

osa 

JPvlY kvadratický modul průřezu vodící lišty – příčná osa 

JVsl kvadratický modul průřezu sloupu zvedacích zařízení 

JVslA kvadratický modul průřezu plechu A 

JVslB kvadratický modul průřezu plechu B 

JVslC kvadratický modul průřezu plechu C 

JVslD kvadratický modul průřezu plechu D 

JVslE kvadratický modul průřezu plechu E 

JVzrPIY kvadratický modul průřezu I profilu zvedacích rámů – příčná osa 

JVzrPRX kvadratický modul průřezu obdélníkového profilu zvedacích rámů – příčná osa 

JVzrPRZ kvadratický modul průřezu obdélníkového profilu zvedacích rámů – svislá osa 

kPsvX1mpoz požadovaný koeficient bezpečnosti palety od mimořádného podélného 

namáhání v místě svaru – orientace auta směr 1 

kPsvX1mreal získaný koeficient bezpečnosti palety od mimořádného podélného namáhání 

v místě svaru – orientace auta směr 1 

kPsvX1poz požadovaný koeficient bezpečnosti palety od podélného namáhání v místě 

svaru – orientace auta směr 1 

kPsvX1real získaný koeficient bezpečnosti palety od podélného namáhání v místě svaru – 

orientace auta směr 1 

kPsvX2mpoz požadovaný koeficient bezpečnosti palety od mimořádného podélného 

namáhání v místě svaru – orientace auta směr 2 

kPsvX2mreal získaný koeficient bezpečnosti palety od mimořádného podélného namáhání 

v místě svaru – orientace auta směr 2 

kPsvX2poz požadovaný koeficient bezpečnosti palety od podélného namáhání v místě 

svaru – orientace auta směr 2 

kPsvX2real získaný koeficient bezpečnosti palety od podélného namáhání v místě svaru – 

orientace auta směr 2 

kPsvYpoz požadovaný koeficient bezpečnosti palety od příčného namáhání v místě svaru 

kPsvYreal získaný koeficient bezpečnosti palety od příčného namáhání v místě svaru 

kPsvZpoz požadovaný koeficient bezpečnosti palety od svislého namáhání v místě svaru 

kPsvZreal získaný koeficient bezpečnosti palety od svislého namáhání v místě svaru 

kPXmpoz požadovaný koeficient bezpečnosti palety od mimořádného podélného 

namáhání 

kPxmreal získaný koeficient bezpečnosti palety od mimořádného podélného namáhání 

kPxpoz požadovaný koeficient bezpečnosti palety od podélného namáhání 

kPxreal získaný koeficient bezpečnosti palety od podélného namáhání 

kPypoz požadovaný koeficient bezpečnosti palety od příčného namáhání 

kPyreal získaný koeficient bezpečnosti palety od příčného namáhání 

kPzpoz požadovaný koeficient bezpečnosti palety od svislého namáhání 

kPzreal získaný koeficient bezpečnosti palety od svislého namáhání 

kVslm koeficient bezpečnosti mimořádného namáhání sloupu zvedacích zařízení 

kVšp dovolený koeficient bezpečnosti šroubu palety 

kVšpD koeficient bezpečnosti šroubu palety 

kVšs dovolený koeficient bezpečnosti šroubu střechy 

kVšsD koeficient bezpečnosti šroubu střechy 

kVzrIK koeficient bezpečnosti I profilu zvedacích rámů – kombinované provozní 

namáhání 
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kVzrIKm koeficient bezpečnosti I profilu zvedacích rámů – kombinované mimořádní 

namáhání 

kVzrIX koeficient bezpečnosti I profilu zvedacích rámů – provozní namáhání 

podélným tlakem 

kVzrIXm koeficient bezpečnosti I profilu zvedacích rámů – mimořádní namáhání 

podélným tlakem 

kVzrIZ koeficient bezpečnosti I profilu zvedacích rámů – provozní namáhání svislým 

ohybem 

kVzrIZm koeficient bezpečnosti I profilu zvedacích rámů – mimořádní namáhání 

svislým ohybem 

kVzrK koeficient bezpečnosti obdélníkového profilu zvedacích rámů – kombinované 

provozní namáhání 

kVzrKm koeficient bezpečnosti obdélníkového profilu zvedacích rámů – kombinované 

mimořádní namáhání 

kVzrX koeficient bezpečnosti obdélníkového profilu zvedacích rámů – provozní 

namáhání podélným ohybem 

kVzrXm koeficient bezpečnosti obdélníkového profilu zvedacích rámů – mimořádní 

namáhání podélným ohybem 

kVzrZ koeficient bezpečnosti obdélníkového profilu zvedacích rámů – provozní 

namáhání svislým ohybem 

kVzrZm koeficient bezpečnosti obdélníkového profilu zvedacích rámů – mimořádní 

namáhání svislým ohybem 

kv-Všp koeficient bezpečnosti ve vzpěru šroubu palety 

kv-Všpmin minimální požadovaný koeficient bezpečnosti ve vzpěru šroubu palety 

kv-Všs koeficient bezpečnosti ve vzpěru šroubu střechy 

kv-Všsmin minimální požadovaný koeficient bezpečnosti ve vzpěru šroubu střechy 

KA počet přepravovaných vozidel 

KVslS počet nosných sloupů střechy 

LPvlK vzdálenost vodící lišty od vnějšího kraje palety 

LVst požadovaný zdvih střechy 

LVšp pracovní délka posuvu šroubu palety 

LVšpP předběžná pracovní délka posuvu šroubu palety 

LVšs pracovní délka posuvu šroubu střechy 

LVzrRJ vzdálenost okrajů rolen od konstrukce jezdce 

Lv-Všp výpočtová vzpěrná délka šroubu palety 

Lv-Všs výpočtová vzpěrná délka šroubu střechy 

mA hmotnost přepravovaných vozidel 

mP hmotnost palety 

mPhp hmotnost hlavních podélníků palety 

mPpk hmotnost krycích krajních pojížděných plechů 

mPpn hmotnost nosných krajních pojížděných plechů 

mPpp hmotnost příčníků palety 

mPpr hmotnost příslušenství palety (zarážky, úchyty) 

mPps hmotnost plechů ve středové části 

mPsp hmotnost středových podélníků palety 

mPvl hmotnost vodících lišt palety 

mVsl hmotnost sloupu zvedacích zařízení 

mVslR hmotnost kontaktních plechů, ložisek, atd. u sloupu zvedacích zařízení 

mVst hmotnost střechy 

mVzr předpokládaná hmotnost zvedacích rámů na jedné straně auta 
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mVzrPI hmotnost I profilu zvedacích rámů 

mVzrPR hmotnost obdélníkového profilu zvedacích rámů 

mVzrS Hmotnost zvedacích rámů vypočítaná softwarem Solidworks 

Mk-Všp moment v krutu šroubu palety 

Mk-Všs moment v krutu šroubu střechy 

Mo-VzrIZ největší provozní moment působící na I profil zvedacích rámů – svislý ohyb 

Mo-VzrIZm největší mimořádný moment působící na I profil zvedacích rámů – svislý ohyb 

Mo-VzrX největší provozní moment působící na obdélníkový profil zvedacích rámů – 

podélný ohyb 

Mo-VzrXm největší mimořádný moment působící na obdélníkový profil zvedacích rámů – 

podélný ohyb 

Mo-VzrZ největší provozní moment působící na obdélníkový profil zvedacích rámů – 

svislý ohyb 

Mo-VzrZm největší mimořádný moment působící na obdélníkový profil zvedacích rámů – 

svislý ohyb 

MPsvXmax maximální ohybový moment působící na paletu od podélného zatížení v místě 

svaru 

MPsvXmmax maximální ohybový moment působící na paletu od mimořádného podélného 

zatížení v místě svaru 

MPsvYmax maximální ohybový moment působící na paletu od příčného zatížení v místě 

svaru 

MPsvZmax maximální ohybový moment působící na paletu od svislého zatížení v místě 

svaru 

MPxmax maximální ohybový moment působící na paletu od podélného zatížení 

MPxmmax maximální ohybový moment působící na paletu od mimořádného podélného 

zatížení 

MPymax maximální ohybový moment působící na paletu od příčného zatížení 

MPzmax maximální ohybový moment působící na paletu od svislého zatížení 

MVslFm mimořádný moment od vlastní tíhy sloupu zvedacích zařízení 

MVslm mimořádný moment působící na sloup zvedacích zařízení 

MVslTm mimořádný moment od vnějších sil působících na sloup zvedacích zařízení 

MVšpMP moment motoru pomalého pohonu palety 

MVšpMR moment motoru rychlého pohonu palety 

MVšpMP moment motoru pomalého pohonu střechy 

MVšpMR moment motoru rychlého pohonu střechy 

nVšp otáčky šroubu palety odpovídající požadované rychlosti 

nVšpHP otáčky vstupní hřídele palety – pomalejší převodovka 

nVšpHR otáčky vstupní hřídele palety – rychlejší převodovka 

nVšs otáčky šroubu střechy odpovídající požadované rychlosti 

nVšsHP otáčky vstupní hřídele střechy – pomalejší převodovka 

nVšsHR otáčky vstupní hřídele střechy – rychlejší převodovka 

OPhp vzdálenost os krajních profilů palety 

OVsl vzdálenost os šroubů zvedacích zařízení rámů 

OVslA vzdálenost osy plechu A od osy sloupu 

OVslB vzdálenost osy plechu B od osy sloupu 

OVslC vzdálenost osy plechu C od osy sloupu 

OVslD vzdálenost osy plechu D od osy sloupu 

OVslE vzdálenost osy plechu E od osy sloupu 

OVslPY příčná vzdálenost osy šroubu a osy bližšího hlavního profilu palety 
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OVzrPZ svislá vzdálenost osy hlavního profilu palety a osy obdélníkového profilu 

zvedacích rámů 

pVšp kontaktní tlak šroubu palety 

pVšpD dovolený kontaktní tlak šroubu palety 

pVšsD dovolený kontaktní tlak šroubu střechy 

PVšp rozteč závitu šroubu palety 

PVšs rozteč závitu šroubu střechy 

Pw-VšpMP výkon motoru pomalého pohonu palety 

Pw-VšpMR výkon motoru rychlého pohonu palety 

Pw-VšsMP výkon motoru pomalého pohonu střechy 

Pw-VšsMR výkon motoru rychlého pohonu střechy 

qPX měrné silové účinky od vlastní hmotnosti palety při podélném namáhání 

qPXm měrné silové účinky od vlastní hmotnosti palety při mimořádném podélném 

namáhání 

qPY měrné silové účinky od vlastní hmotnosti palety při příčném namáhání 

qPZ měrné silové účinky od vlastní hmotnosti palety při svislém namáhání 

QVšp osová tlaková síla ve šroubu palety 

QVšpC celková zátěž zvedaná pohonem palety 

QVšs osová tlaková síla ve šroubu střechy 

QVšsC celková zátěž zvedaná pohonem střechy 

RPAX reakce palety v místě podpěry A od podélného namáhání 

RPAX1m reakce palety v místě podpěry A od mimořádného podélného namáhání – 

orientace auta směr 1 

RPAX2m reakce palety v místě podpěry A od mimořádného podélného namáhání – 

orientace auta směr 2 

RPAY reakce palety v místě podpěry A od příčného namáhání 

RPAZ reakce palety v místě podpěry A od svislého namáhání 

RPBX reakce palety v místě podpěry B od podélného namáhání 

RPBX1m reakce palety v místě podpěry B od mimořádného podélného namáhání – 

orientace auta směr 1 

RPBX2m reakce palety v místě podpěry B od mimořádného podélného namáhání – 

orientace auta směr 2 

RPBY reakce palety v místě podpěry B od příčného namáhání 

RPBZ reakce palety v místě podpěry B od svislého namáhání 

S3-Všp průřez jádra závitu šroubu palety 

S3-Všs průřez jádra závitu šroubu střechy 

SPp průřez profilu palety 

SPpn průřez nosného pojížděného plechu na šířce pneu 

SPps průřez středového nosného plechu na šířce pneu 

SPvlK průřez vodící lišty 

SVsl průřez sloupu zvedacích zařízení 

SVslA průřez plechu A 

SVslB průřez plechu B 

SVslC průřez plechu C 

SVslD průřez plechu D 

SVslE průřez plechu E 

SVzrPI průřez I profilu zvedacích rámů 

SVzrPR průřez obdélníkového profilu zvedacích rámů 

TPKP tloušťka kontaktních plechů na paletě 

TPp tloušťka stěny profilu palety 
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TPpk tloušťka krycího krajního pojížděného plechu 

TPpn tloušťka nosného krajního pojížděného plechu 

TPps tloušťka středového nosného plechu 

TPpsK tloušťka středového krycího plechu 

TPvl tloušťka plechu vodící lišty 

TT1 tloušťka stropu terminálu 

TVslVP tloušťka vodících plechů ve sloupu zvedacího zařízení 

TVst tloušťka konstrukce střechy vozu 

TVstP tloušťka krycích plechů střechy 

TVstPŠ tloušťka krycích plechů střechy se zohledněním sklonu 

TVU tloušťka uložení 

TVzrJB tloušťka bočních stěn jezdce 

TVzrKP tloušťka kontaktních plechů na zvedacích rámech 

TVzrPIH tloušťka horizontálních plechů I profilu zvedacích rámů 

TVzrPIV tloušťka vertikálních plechů I profilu zvedacích rámů 

TVzrPR tloušťka stěny obdélníkového profilu zvedacích rámů 

TVzrUB tloušťka bočních plechů úchytu 

uVšpMIN požadovaná rychlost zdvihu palety v mm/min 

uVšpS požadovaná rychlost zdvihu palety v mm/s 

uVšsMIN požadovaná rychlost zdvihu střechy v mm/min 

uVšsS požadovaná rychlost zdvihu střechy v mm/s 

vPsvXmax maximální průhyb palety od podélného zatížení v místě svaru 

vPsvXmmax maximální průhyb palety od mimořádného podélného zatížení v místě svaru 

vPsvYmax maximální průhyb palety od příčného zatížení v místě svaru 

vPsvZmax maximální průhyb palety od svislého zatížení v místě svaru 

vPxmax maximální průhyb palety od podélného zatížení 

vPxmmax maximální průhyb palety od mimořádného podélného zatížení 

vPymax maximální průhyb palety od příčného zatížení 

vPzmax maximální průhyb palety od svislého zatížení 

Wk3-Všp průřezový modul šroubu palety v krutu 

Wk3-Všs průřezový modul šroubu střechy v krutu 

WPpY průřezový modul v krajních vláknech profilu palety – příčná osa 

WPpZ průřezový modul v krajních vláknech profilu palety – svislá osa 

WPpnX průřezový modul v krajních vláknech nosného krajního pojížděného plechu na 

šířce pneumatiky – podélná osa 

WPpsX průřezový modul v krajních vláknech středového nosného plechu na šířce 

pneumatiky – podélná osa 

WVsl průřezový modul sloupu zvedacích zařízení v krajních vláknech 

WVzrPIY průřezový modul v krajních vláknech I profilu zvedacích rámů – příčná osa 

WVzrPRX průřezový modul v krajních vláknech obdélníkového profilu zvedacích rámů – 

příčná osa 

WVzrPRZ průřezový modul v krajních vláknech obdélníkového profilu zvedacích rámů – 

svislá osa 

XA1 délka přepravovaných vozidel 

XA1teor teoretická délka přepravovaných vozidel 

XA2 rozvor přepravovaných vozidel 

XA3 vzdálenost těžiště auta od přední nápravy 

XAP délka styčné plochy pneumatiky přepravovaných vozidel 

XM1 délka vertikálních nosníků manipulátoru 

XM2 délka zvedacích elementů 
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XM3 délka manipulátoru 

XP1 délka hlavního nosníku palety 

XP2 délka hlavní části palety 

XP3 délka pojížděných ploch palety 

XP4 délka aktivní části hlavního nosníku 

XP5 délka podpírané části na každém konci 

XP6 délka aktivní části palety před přední nápravou 

XP7 délka aktivní části palety za zadní nápravou 

XV délka vozu přes nárazníky 

XVčp vzdálenost otočných čepů 

XVčpmax maximální vzdálenost otočných čepů 

XVčpmin minimální vzdálenost otočných čepů 

XVmd délka modulu 

XVmdteor teoretická délka modulu 

XVmax přibližná maximální délka vozu přes nárazníky 

XVN délka nárazníků 

XVpo1 délka podvozku 

XVpo2 odstup podvozku od okraje skříně 

XVP předběžná délka vozu přes nárazníky 

XVrv délka skříně vozu (hlavního rámu vozu) 

XVrvP předběžná délka skříně vozu (hlavního rámu vozu) 

XVsl délkový rozměru sloupu zvedacích zařízení (vzhledem k ose vozu) 

XVslA délkový rozměru (vzhledem k ose vozu) plechu A 

XVslB délkový rozměru (vzhledem k ose vozu) plechu B 

XVslC délkový rozměru (vzhledem k ose vozu) plechu C 

XVslD délkový rozměru (vzhledem k ose vozu) plechu D 

XVslE délkový rozměru (vzhledem k ose vozu) plechu E 

XVslP vzdálenost okraje profilu palety od sloupu zvedacích zařízení 

XVzr1 hloubka jezdce přes rolny 

XVzr2 hloubka jezdce bez rolen 

XVzr3 vzdálenost os dvou rolen od okraje ve vodorovném směru 

XVzr4 vzdálenost osy rolny od okraje ve vodorovném směru 

XVzr5 vzdálenost okraje rolny od osy šroubu 

XVzr6 předpokládaná vzdálenost rolny od okraje sloupu zvedacího zařízení 

XVzr7 vzdálenost palety od sloupu zvedacího zařízení 

XVzr8 vzdálenost působiště svislé síly palety jejího okraje 

XVzrP vzdálenost okraje profilu palety od okraje obdélníkového profilu zvedacích 

rámů 

XVzrPI délka připojovacího profilu zvedacích rámů 

XVzrPR šířka (délka vzhledem k ose vozu) obdélníkového profilu zvedacích rámů 

XVzrV podélná vůle zvedacích rámů 

YA1 šířka přepravovaných vozidel 

YA2 volná šířka mezi koly přepravovaných vozidel 

YAP šířka styčné plochy pneumatiky přepravovaných vozidel 

YP1 šířka palety 

YP2 šířka vnitřní části palety 

YP3 šířka středové části palety 

YP4 šířka pojížděných ploch 

YPp šířka profilu palety 

YPvl šířka vodící lišty 
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YV1 šířka vozu nahoře 1 

YV2 šířka vozu nahoře 2 

YV3 šířka vozu nahoře 3 

YV4 celková šířka vozu 

YV5 šířka vozu dole 3 

YV6 šířka vozu dole 2 

YV7 šířka vozu dole 1 

YVsl příčný rozměru sloupu zvedacích zařízení (vzhledem k ose vozu) 

YVsl1 vzdálenost vnější krajní hrany sloupů zvedacích zařízení střechy a zvedacích 

zařízení rámů 

YVsl2 vzdálenost spodní krajní hrany sloupů zvedacích zařízení od kraje vozu 

YVsl3 vzdálenost vnější krajní hrany sloupů zvedacích zařízení rámů od kraje 

YVsl4 vzdálenost vnější krajní hrany sloupů zvedacích zařízení střechy od kraje vozu 

YVsl5 vzdálenost osy šroubů zvedacích zařízení rámů od kraje vozu 

YVsl6 volná šířka mezi sloupy zvedacích zařízení 

YVslA příčný rozměru (vzhledem k ose vozu) plechu A 

YVslB příčný rozměru (vzhledem k ose vozu) plechu B 

YVslC příčný rozměru (vzhledem k ose vozu) plechu C 

YVslD příčný rozměru (vzhledem k ose vozu) plechu D 

YVslE příčný rozměru (vzhledem k ose vozu) plechu E 

YVzr1 šířka jezdce bez rolen 

YVzr2 šířka jezdce přes rolny 

YVzrPI šířka I profilu zvedacích rámů 

YVzrPR délka (šířka vzhledem k ose vozu) obdélníkového profilu zvedacích rámů 

YVzrR šířka rolny 

zč-Všp počet činných závitů šroubu palety 

zč-Všs počet činných závitů šroubu střechy 

zVšp konstrukční počet závitů šroubu palety 

zVšs konstrukční počet závitů šroubu střechy 

ZA1 výška přepravovaných vozidel 

ZA2 světlá výška přepravovaných vozidel 

ZAT výška těžiště přepravovaných vozidel 

ZAP maximální dostupná výška vozidel nad podvozky 

ZAPteor teoretická maximální dostupná výška vozidel nad podvozky 

ZAroz rozhodná výška střechy 

ZAS maximální dostupná výška vozidel uprostřed 

ZASteor teoretická maximální dostupná výška vozidel uprostřed 

ZM1 výška horizontálních nosníků manipulátoru 

ZM2 vzdálenost spodní hrany manipulátoru a palety při manipulaci 

ZM3 výška manipulátoru 

ZM3A výška manipulátoru potřebná pro příjezd 

ZM3B výška manipulátoru potřebná pro převoz auta 

ZP1 výška profilu nad pojížděnou plochou (hloubka palety) 

ZPp výška profilu palety 

ZPpn výška nosné vrstvy krajního nosného pojížděného plechu 

ZPps výška nosné vrstvy středového nosného plechu 

ZPvl výška vodící lišty 

ZT1 světlá výška terminálu 

ZT2 výška druhého podlaží nad prvním podlažím 

ZV1 celková výška vozu 
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ZV2 výška vozu nahoře 1 

ZV3 výška vozu nahoře 2 

ZV4 výška vozu nahoře 3 

ZV5 výška vozu dole 3 

ZV6 výška vozu dole 2 

ZV7 výška vozu dole 1 

ZVCmax maximální celková výška vozu 

ZVCmin nejmenší celková výška vozu 

ZVkm1 výška kolejnice manipulátoru 

ZVkm2 výška umístění kolejnice nad konstrukcí  

ZVkm3 výška temene kolejnice nad konstrukcí 

ZVrvP výška konstrukce dolního podlaží vozu nad podvozky 

ZVsl výška sloupů zvedacích zařízení 

ZVslF výška působiště síly působící na sloup zvedacích zařízení 

ZVslK výška zakončení sloupů zvedacích zařízení 

ZVslP výška sloupů zvedacích zařízení dle palet 

ZVslPTK výška sloupů zvedacích zařízení dle palet nad temenem kolejnice 

ZVslR rezerva pro převodovku  

ZVslST předběžná výška sloupů zvedacího zařízení dle střechy 

ZVslSTP výsledný prostor pro převodovku zvedacích zařízení střechy včetně vůle 

ZVslTK výška sloupů zvedacích zařízení nad temenem kolejnice 

ZVslV výsledná výška sloupu zvedacích zařízení dle střechy 

ZVslVTK výsledná výška sloupu zvedacích zařízení dle střechy nad temenem kolejnice 

ZVUP výška umístění palet v dolním patře nad podvozky 

ZVUS výška umístění palet v dolním patře uprostřed 

ZVzr výška zvedacího rámu (včetně kolejnice) 

ZVzr1 výška jezdce zvedacího rámu 

ZVzr2 kratší vzdálenost osy rolny od konce ve svislém směru 

ZVzr3 svislá vzdálenost os dvou nad sebou umístěných rolen 

ZVzr4 delší vzdálenost osy rolny od konce ve svislém směru 

ZVzr5 svislá vzdálenost os krajních rolen 

ZVzr6 vzdálenost spodní hrany palety od spodní hrany zvedacího rámu 

ZVzr7 vzdálenost působiště podélné síly od palety od spodního konce jezdce 

ZVzrPI výška I profilu zvedacích rámů 

ZVzrPR výška obdélníkového profilu zvedacích rámů 

αPpnT úhel trapézového nosného plechu krajních pojížděných plechů 

αPpsT úhel trapézového středového nosného plechu 

βVšp úhel boku profilu šroubu palety – osový 

βVšs úhel boku profilu šroubu střechy – osový 

βn-Všp úhel boku profilu šroubu palety – normálový 

βn-Všs úhel boku profilu šroubu střechy – normálový 

γVšp úhel stoupání šroubu palety 

γVšs úhel stoupání šroubu střechy 

φ'Všp třecí úhel šroubu palety 

φ'Všs třecí úhel šroubu střechy 

λVšp štíhlostní poměr šroubu palety 

λVšs štíhlostní poměr šroubu střechy 

λm-Všp mezní štíhlostní poměr šroubu palety 

λm-Všs mezní štíhlostní poměr šroubu střechy 

ηVšp účinnost šroubu palety 
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ηVšpK účinnost kuželové převodovky pohonu palety 

ηVšpŠP účinnost pomalé šnekové převodovky pohonu palety 

ηVšpŠR účinnost rychlé šnekové převodovky pohonu palety 

ηVšpV účinnost vedení pohonu palety 

ηVšpZP celková účinnost pomalé zdvižné převodovky pohonu palety 

ηVšpZR celková účinnost rychlé zdvižné převodovky pohonu palety 

ηVšs účinnost šroubu střechy 

ηVšsK účinnost kuželové převodovky pohonu střechy 

ηVšsŠP účinnost pomalé šnekové převodovky pohonu střechy 

ηVšsŠR účinnost rychlé šnekové převodovky pohonu střechy 

ηVšsV účinnost vedení pohonu střechy 

ηVšsZP celková účinnost pomalé zdvižné převodovky pohonu střechy 

ηVšsZR celková účinnost rychlé zdvižné převodovky pohonu střechy 

ΨH-Všp součinitel šroubu palety 

ΨH-Všs součinitel šroubu střechy 

Ψh-Všp součinitel šroubu palety 

Ψh-Všs součinitel šroubu střechy 

ρP hustota materiálu palety 

ρVsl hustota materiálu sloupu zvedacích zařízení 

σco-P mez únavy v ohybu (paleta) 

σco-Vzr mez únavy v ohybu (zvedací rámy) 

σkt-P mez kluzu v tahu (paleta) 

σkt-Vsl mez kluzu sloupu zvedacích zařízení 

σkt-Všp mez kluzu šroubu palety 

σkt-Všs mez kluzu šroubu střechy 

σkt-Vzr mez kluzu zvedacích rámů 

σpt-P mez pevnosti v tahu (paleta) 

σpt-Vzr mez pevnosti v tahu zvedacích rámů 

σPsvXmax maximální napětí v paletě od podélného namáhání v místě svaru 

σPsvXmmax maximální napětí v paletě od mimořádného podélného namáhání v místě svaru 

σPsvYmax maximální napětí v paletě od příčného namáhání v místě svaru 

σPsvZmax maximální napětí v paletě od svislého namáhání v místě svaru 

σPXmax maximální napětí v paletě od podélného namáhání 

σPXmmax maximální napětí v paletě od mimořádného podélného namáhání 

σPYmax maximální napětí v paletě od příčného namáhání 

σPZmax maximální napětí v paletě od svislého namáhání 

σT/E-Všp kritické napětí ve vzpěru šroubu palety 

σT/E-Všs kritické napětí ve vzpěru šroubu střechy 

σU-Všp mez úměrnosti napětí šroubu palety 

σU-Všs mez úměrnosti napětí šroubu střechy 

σVslm napětí ve vetknutí sloupu zvedacích zařízení 

σVšpD dovolené napětí šroubu palety 

σVšsD dovolené napětí šroubu střechy 

σVšpred redukované napětí šroubu palety 

σVšsred redukované napětí šroubu střechy 

σVzrIK kombinované provozní napětí I profilu zvedacích rámů 

σVzrIKm kombinované mimořádné napětí I profilu zvedacích rámů 

σVzrIX provozní napětí I profilu zvedacích rámů – podélný tlak 

σVzrIXm mimořádné napětí I profilu zvedacích rámů – podélný tlak 

σVzrIZ provozní napětí I profilu zvedacích rámů – svislý ohyb 
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σVzrIZm mimořádné napětí I profilu zvedacích rámů – svislý ohyb 

σVzrK kombinované provozní napětí obdélníkového profilu zvedacích rámů 

σVzrKm kombinované mimořádné napětí obdélníkového profilu zvedacích rámů 

σVzrX provozní napětí obdélníkového profilu zvedacích rámů – podélný ohyb 

σVzrXm mimořádné napětí obdélníkového profilu zvedacích rámů – podélný ohyb 

σVzrZ provozní napětí obdélníkového profilu zvedacích rámů – svislý ohyb 

σVzrZm mimořádné napětí obdélníkového profilu zvedacích rámů – svislý ohyb 

τVšp smykové napětí v krutu šroubu palety 

τVšs smykové napětí v krutu šroubu palety 
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