
Spherical balls – sférické koule 
Atrakce do zábavního parku  

Úvod, motivace 
Nudí Vás notoricky známá atrakce – Autíčka? Máme tu 

novou atrakci třetího tisíciletí – sférické koule. 

Nasednete do speciálně zavěšené sedačky uvnitř 

průhledné koule, kterou sami řídíte. Nemusíte se učit 

žádné složité ovládání – používá se joystick. 

S koulí je možné se jen tak projíždět, nebo také 

soupeřit s ostatními účastníky. Můžete se vzájemně 

srážet, bezpečnost je zajištěna. Lze vymyslet také 

týmové hry – např. fotbal s Mega míčem, atd. 

Inspirace 
Inspirací se nám stal film Jurský svět1, ve 

kterém je možné se po parku s dinosaury 

projíždět v průhledné kouli. 

Kouli z filmu jsme se rozhodli rozšířit o 

bezpečnostní prvky umožňující se srážet 

s ostatními koulemi – podobně, jako se mohou 

srážet autíčka ve staré známé pouťové atrakci. 

Technická realizovatelnost 
Nejprve začneme uvažovat nad tím, jestli je realizovatelná samotná koule z Jurského světa. Ta se 

skládá z vnějšího průhledného obalu ve tvaru koule. Uvnitř koule sedí posádka v křeslech, které 

jsou zavěšeny na kardanových závěsech2. Tento způsob zavěšení známe např. z gyroskopu. 

Díky kardanovému závěsu je možné udržet posádku ve stejné poloze bez ohledu na otáčení 

průhledné koule. Pohyb koule v terénu je možný změnou těžiště předmětu zavěšeného na 

kardanově závěsu. Kromě posádky je na závěsu také závaží, které se může pohybovat ve dvou 

osách. 

Podobné kulovité roboty už se podařilo úspěšně postavit různým modelářům3 a neměl by být 

problém vyrobit větší zařízení, do kterého se vejde člověk. 

                                                      
1 http://www.csfd.cz/film/313628-jursky-svet/prehled/ 
2 https://cs.wikipedia.org/wiki/Kardan%C5%AFv_z%C3%A1v%C4%9Bs 
3 https://www.youtube.com/watch?v=LmvUkbdXNbM 

Obrázek 2: Pohyblivá koule z filmu Jurský svět 

Obrázek 1: Stará atrakce - autíčka 

http://www.csfd.cz/film/313628-jursky-svet/prehled/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kardan%C5%AFv_z%C3%A1v%C4%9Bs
https://www.youtube.com/watch?v=LmvUkbdXNbM


Bezpečnost, deformační zóny 

Tahle atrakce nabízí možnost různě se srážet. Aby se nepoškodila průhledná koule (1), a zejména 

aby byla zajištěna bezpečnost posádky, je nutné kolem koule umístit nárazník (6), nebo podobný 

deformační prvek. 

Pro vyřešení tohoto problému jsme navrhli speciální klec (4). Klec obklopuje průhlednou kouli, 

která je vymezena kuličkovými rolnami (3) na horním (2) a spodním prstenci (5). Prstence spojují 

vhodně tvarované trubky (4). 

Na spodním prstenci je umístěn pružný nárazník kruhovitého tvaru. Potřebnou pružnost je nutné 

určit podle maximální hmotnosti koule (včetně posádky) a maximální rychlosti, které je možné 

dosáhnout. 

Ochranná klec s nárazníkem se musí pohybovat rovnoběžně s povrchem terénu, proto je navíc 

vybavena pomocnými kolečky (7). 

Zdroj energie 
Zdrojem energie budou Li-ion akumulátory, nebo super-kapacitory. Výhodou Li-ion akumulátorů 

je ve srovnání se super-kapacitory nižší cena, nevýhodou je delší doba nabíjení. 

Obrázek 3: Vlastní model sférické koule 



Dobíjení by mělo ideálně probíhat při střídání posádek, dlouhé čekání je nežádoucí. Super-

kapacitory se jeví jako vhodná volba, ovšem je nutné zvážit jejich cenu (později). 

Povrch „hříště“ 
Jelikož se průhledná koule musí pohybovat po hřišti, tak hrozí její ušpinění, tím pádem snížení 

viditelnosti a menší prožitek z jízdy. 

Řešením je přidání stírací lišty na spodní, nebo horní prstenec a volba vhodného povrchu hřiště a 

jeho údržby. Navrhujeme proto na hřiště použít gumový povrch. Výhodou by byla krytá atrakce, 

což zvážíme v kapitole rozpočet. 

Ovládání, funkce 
Koule se ovládá jednoduše joystickem – pohyb dopředu, dozadu, do stran. Maximální rychlost 

pohybu je omezena. 

Při pohybu udržuje gyroskopické zařízení posádku v pohodlné poloze – při zrychlování je posádka 

naklopena dopředu, při zpomalování dozadu. 

Při srážce je úhel naklopení úměrný síle nárazu. Posádka se tedy může ocitnout v poloze na 

zádech, nebo krátce i hlavou dolů. 

Věkové kategorie, bezpečnost 
Rádi bychom umožnili použití atrakce různým věkovým kategoriím. Odhadem by se mohlo jednat 

o děti ve věku od 8 let, až po dospělé včetně důchodců. 

Předpokládáme, že návštěvníci preferují různé úrovně „agresivity.“ Proto je možné maximální 

rychlost pohybu koule a intenzitu náklonu při nárazu různě regulovat odpovědným pracovníkem 

(dohledem). Také by bylo možné návštěvníky rozdělit podle jejich náročnosti do různých časů – 

např. skupina opatrných, skupina agresivních, atd. 

Bezpečnost atrakce při vzájemné srážení návštěvníku již bylo řešeno v dřívější kapitole. 

Kapacita 
Rozhodli jsme se držet zažitého vzoru – 2 lidé v jednom autíčku, tedy 2 lidé v jedné kouli. Je tak 

možné, aby rodič dohlížel na své dítě, atd. 

Pro smysluplný a cílevědomý pohyb jedné koule jsme odhadli potřebnou plochu 70 m2. 

Celková plocha pro pohyb koulí by mohla být podobná hřišti na malou kopanou. Na ploše by se 

mohlo nacházet cca 14 koulí (tedy až 28 lidí). Takové množství koulí na dané ploše může pohodlně 

sledovat jak obsluha, tak diváci (kteří se např. rozhodují, jestli atrakci vyzkoušejí). 

Časová hranice jedné „jízdy“ by mohla být stanovena na 10 minut. Tuto dobu považujeme za 

dostatečnou pro rychlé naučení ovládání koule a dostatečné zážitky. 



Maximální hodinovou kapacitu jsme spočítali na 56 jízd, tedy až 112 lidí. V tomto výpočtu je 

zohledněna 5 min. dlouhá přestávka pro střídání posádky a případnou údržbu (nabíjení). 

Cíl „hry“ 
Kromě běžného ježdění a případného narážení je možné v atrakci zavést opravdové cíle a tedy 

hru. Mohlo by jít např. o fotbal s obrovským pěnovým míčem, apod. 

Hraní vybrané hry je vhodné pro organizované skupiny lidí, např. školní výlet, kolegové z práce, 

atd. 

Rozpočet 
Rozpočet je rozdělen na samotnou sférickou kouli (resp. jejich větší množství) a prostor pro atrakci 

(hřiště). 

Při výpočtu kapacity atrakce jsme počítali se 14 koulemi na hřišti. Pro případ poruchy, údržby a 

jiných nečekaných situaci vyrobíme 2 rezervní koule. 

Sférická koule 
Průhledná koule (tvrzené plexisklo) 100 000 Kč 
Ochranná klec, kuličkové rolny, nárazník,… 50 000 Kč 
Kardanové zavěšení, sedačky 20 000 Kč 
Elektronika koule (pohony, senzory, akumulátory) 200 000 Kč 
Technické zázemí (nabíjení, údržba) 20 000 Kč 

Cena (1 ks) 390 000 Kč 

Cena (16 ks) 6 240 000 Kč 
Hřiště na malou kopanou lze vybudovat za cca 1 milion korun4. K němu je nutné vybudovat zázemí 

pro střídání posádek a ideálně ho také zastřešit. 

Celkové pořizovací náklady se budou pohybovat kolem stanoveného rozpočtu 8 milionů korun. 

Závěr 
Navrhli jsme novou atrakci „sférické koule,“ která má nahradit staré nudné „autíčka.“ Kromě 

bezpečného narážení do sebe je možné hrát teamovou hru – např. fotbal s obrovským míčem, 

apod. 

Prozkoumali jsme realizovatelnost navrženého řešení. Zjistili jsme, že nová atrakce je technicky 

proveditelná. Samozřejmostí bylo zajištění bezpečnosti účastníků. 

Atrakci je vhodné provozovat na krytém, mantinely ohraničeném hřišti – např. pro malou 

kopanou. Určili jsme, že na takové hřiště by se pohodlně vešlo 14 těchto koulí. 

Rozpočet se podařilo splnit i s rezervou – počítáme s výrobou 2 koulí navíc. 

                                                      
4 http://www.linhartsport.cz/hriste-za-milion 


