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Oblasť techniky
Vynález sa týka multifunkčného vagóna, najmä železničného, určeného na bežnú prepravu cestujúcich,
v karosérii ktorého sú umiestnené vhodné zariadenia a oddelenia zvyšujúce komfort cestujúcim pri cestovaní.
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Doposiaľ sú známe rôzne druhy strojov na posilňovanie, určené do klasických posilňovní, telocviční a
pod., a rehabilitačné trenažéry určené do rehabilitačných ústavov s mechanickým alebo elektrickým pohonom a viacerými, napr. dvoma a viac, súpravami gravitačných alebo pružinových záťaží, ktoré je možné pre
cvičenca vhodne nastavovať. Známy je aj železničný vagón, ktorého interiér je vybavený aspoň jednou kúpacou vaňou a sprchou v osobitnej miestnosti pri toalete s umývadlom, elektrickým rozvodom, internetovým
pripojením Wi-Fi, zásobníkom úžitkovej vody s čiastočnou alebo úplnou recykláciou a ohrevom. Nie je však
známy špeciálny železničný vagón na bežnú prepravu cestujúcich, ktorý by cestujúcim počas prepravy
umožňoval precvičovanie stuhnutého svalstva alebo komplexné precvičenie tela prostredníctvom posilňovacieho stroja na úrovni profesionálnej posilňovne a/alebo rehabilitačného trenažéra osadeného v rehabilitačnom ústave, súčasne umožňoval vykúpanie sa, osprchovanie sa a poskytoval profesionálnu masáž na regeneráciu tela.
Podľa vynálezu WO2013045256 je známe variabilné vnútorné vybavenie interiéru koľajového vozidla
pre cestujúce osoby so zníženou pohyblivosťou. Toto obsahuje aspoň v jednej svojej časti vhodnej na spanie
vozíčkarov miesta na invalidné vozíky, vrátane miest pre sprievodné osoby, osobitné miesta pre ľudí s hendikepom, aspoň jeden sprchový kút vhodný pre vozíčkarov a aspoň jedno miesto na nevyhnutné základné úkony vozičkárov. Upevňovanie invalidných vozíčkov je možné previesť, aspoň na jednej spacej časti vozidla
vhodného pre vozíčkarov, do sedadla pre cestujúcich, ktoré sa dá pre invalidný vozík sklopiť. Takéto riešenie
však počas prepravy cestujúcim neumožňuje precvičovanie stuhnutého svalstva alebo komplexné precvičenie
a poskytovanie profesionálnej masáže na regeneráciu tela.
Podľa vynálezu WO2017001873 je známe na zábavné účely mobilné vozidlo s bazénom vody na kúpanie, ktoré pozostáva aspoň z jedného nákladného motorového vozidla a otvoreného alebo krytého bazénu,
ktorý je osadený na vozidle ako nadstavba alebo vozidlo priamo tvorí súčasť bazénu s vodou, pričom vodná
hladina v tomto bazéne je regulovaná tak, aby takéto vozidlo vyhovovalo súčasným prevádzkovým predpisom platným pre cestné dopravné prostriedky a vozovkám pomocou skrutkových zdvihákov, hydraulických
alebo pneumatických valcov, ktoré zaručujú stabilitu hladiny vody v prevážajúcom sa bazéne, najmä počas
jej hojdania v dôsledku brzdenia, zákrut a akcelerácie vozidla. Skôr uvedené stabilizačné jednotky sú prepojené do centrálnej riadiacej jednotky, s ktorou tvoria jeden systém vo forme riadiaceho systému vodnej hladiny bazéna naplneného vodou a namontovaného na motorovom vozidle. Na druhej strane sa vynález týka aj
aplikácie na prepravu osôb motorovým vozidlom v bazéne naplnenom vodou, použitím ako okružný autobus
obsahujúci celú škálu služieb poskytovaných takýmto mobilným kúpacím vozidlom, ako sú okružné jazdy,
bakalárske párty, školské výlety a na akúkoľvek funkciu či spoločenské udalosti. Toto riešenie však neumožňuje precvičovanie stuhnutého svalstva alebo komplexné precvičenie a poskytovanie profesionálnej masáže
na regeneráciu tela.
Podľa patentu US3905308 je známy železničný vagón so vstavaným bazénom, ktorý je určený na použitie k osobným vlakom. Vozidlo je vytvorené z vodotesnej otvorenej hornej nádrže prebiehajúcej pozdĺž stredovej jeho časti, kde cestujúci môžu plávať. Priechod vo vagóne je pozdĺžny nad bazénom tak, aby sa umožnilo cestujúcim pohybovať sa vo vlaku pri prechode z jeho jednej do druhej strany. Pohyblivé usmerňovače
vody sú automaticky ovládané tak, aby ovládali hladinu vody v bazéne, keď vlak zrýchľuje, spomaľuje alebo
zastavuje.
Podľa úžitkového vzoru KR20100003925U je známe vytvorenie viacerých od seba nezávislých konferenčných oddelení posuvnými stenami v železničnom vagóne.
Uvedené riešenia s veľkým bazénom a iba samostatnými konferenčnými oddeleniami s posuvnými stenami počas prepravy neumožňujú cestujúcim precvičovanie stuhnutého svalstva alebo komplexné precvičenie tela a poskytovanie profesionálnej masáže na regeneráciu tela.
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Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje multifunkčný vagón podľa vynálezu, zložený z vagóna
na bežnú prepravu cestujúcich, stroja na komplexné posilňovanie svalov, rehabilitačného trenažéra cestujúcich, malého kúpacieho bazénu alebo vane, spŕch, masážneho oddelenia, konferenčnej miestnosti a toalety
s umývadlom. Podstatou vynálezu je, že v jeho interiéry je pri obslužnom zariadení osadený aspoň jeden stroj
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na posilňovanie a/alebo rehabilitačný trenažér a malý kúpací bazén alebo vaňa a aspoň jedna vnútorná sprcha, za ktorou je umiestnené masážne oddelenie a toaleta s umývadlom, medzi ktorými je umiestnené aspoň
jedno konferenčné oddelenie.
Je pritom výhodné, ak je pri kúpacom bazéne alebo vani vnútorná sprcha vybavená vnútorným vstupom
osôb.
Ďalej je výhodné, ak je pri vnútornej sprche s vnútorným vstupom osôb umiestnená aspoň jedna vonkajšia sprcha s vonkajším vstupom osôb.
Taktiež je výhodné, ak je konferenčné oddelenie vybavené aspoň jednou posuvnou deliacou stenou, pričom konferenčné oddelenie môže byť umiestnené na dvoch samostatných podlažiach vagóna.
Výhodou multifunkčného vagóna podľa vynálezu je, že najmä počas dlhodobého cestovania vlakom
umožňuje cestujúcim precvičenie a zrehabilitovanie stuhnutého svalstva končatín a celého tela pri dosiahnutí
porovnateľnej úrovni posilňovania ako v profesionálnej posilňovni a/alebo rehabilitácie ako v rehabilitačnom
ústave s poskytovaním profesionálnej masáže na regeneráciu tela. Vynález je zvlášť vhodný pre cestujúcich
invalidných vozičkárov a úrazom, chorobou alebo telesne postihnutých ľudí na precvičenie ich končatín a tela počas dlhodobého cestovania. Taktiež vynález umožňuje cestujúcim osviežiť sa, vykúpať sa, osprchovať
sa a absolvovať profesionálnu masáž tela. Deťom hrami a zábavnou formou spríjemňuje čas cestovania a tiež
manažérom mimoriadnymi službami zatraktívňuje a spríjemňuje cestovanie vlakom s cieľom, aby na všetky
svoje dlhé pracovné cesty nemuseli používať výlučne len osobné automobily a lietadlá, čím sa postupne zníži
množstvo exhalátov v ovzduší, vyťaženosť parkovísk v mestách a množstvo škôd z dopravných nehôd.
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Príklad multifunkčného vagóna podľa vynálezu je schematicky zobrazený na pripojenom výkrese, kde na
obr. 1 je schematicky znázornený pohľad zhora na prierez multifunkčného jednopodlahového vagóna, v interiéri ktorého je pri obslužnom zariadení umiestnená prezliekareň a osadené dva stroje na komplexné posilňovanie a/alebo rehabilitačné trenažéry, pričom pri prezliekarni je osadený malý kúpací bazén alebo vaňa a dve
vnútorné a vonkajšie sprchy, za ktorými je umiestnené masážne oddelenie a toaleta s umývadlom, medzi ktorými sú umiestnené dve nezávislé konferenčné oddelenia.
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Najvhodnejší príklad uskutočnenia jednopodlahového multifunkčného vagóna podľa vynálezu je zobrazený na obr. 1. Multifunkčný vagón je známym nezobrazeným spôsobom vybavený elektrickým rozvodom,
internetovým pripojením Wi-Fi, zásobníkom úžitkovej vody s čiastočnou alebo úplnou recykláciou a ohrevom. V jeho interiéry je pri obslužnom zariadení 2 umiestnená prezliekareň 3 a osadená dvojica strojov na
komplexné posilňovanie svalov a/alebo rehabilitačných trenažérov 1 cestujúcich s nezobrazeným známym
mechanickým alebo elektrickým pohonom a viacerými, napr. dvoma a viac, súpravami gravitačných alebo
pružinových záťaží, ktoré je možné pre cvičenca vhodne nastavovať. Pri prezliekarni 3 je ďalej osadený malý
kúpací bazén alebo vaňa 5 a dve vnútorné sprchy 6 s bežným nezobrazeným elektrickým sušičom a vnútorným vstupom osôb, ďalej dve vonkajšie sprchy 4 s bežným nezobrazeným elektrickým sušičom a vonkajším
vstupom osôb, za ktorými je umiestnené masážne oddelenie 7 a toaleta 9 s umývadlom, medzi ktorými sa nachádzajú dve konferenčné oddelenia 8 s internetovým pripojením Wi-Fi.
Cestujúci, ktorý sa rozhodne využiť služby poskytované v multifunkčnom vagóne, si pred alebo po vstupe doň zaregistruje v obslužnom zariadení 2, napr. fyzicky u obsluhy alebo elektronicky v príslušnom jeho
elektronickom zariadení, službu, ktorú chce v ňom využiť. Podľa registrácie sa potom v prezliekarni 3 vhodne prezlečie a známym spôsobom uloží svoj vyzlečený odev do úschovne umiestnenej vedľa prezliekarne
alebo v prezliekarni 3. Ak sa cestujúci rozhodol použiť iba stroj na posilňovanie a/alebo rehabilitačný trenažér 1, najskôr sa k nemu presunie a priamo ručne alebo nepriamo cez svoju naprogramovanú čipovú kartu
v čipovej schránke stroja, alebo priamo cvičencom cez smartfón, si nastaví konkrétny modus buď na komplexné precvičenie na úrovni posilňovne, alebo na modus určený na rehabilitačné cvičenia, a potom aj naň
vhodné parametre na cviky. Po skončení cvičenia sa cvičenec môže cez vonkajší vstup osôb osprchovať
niektorou vonkajšou sprchou 4 a usušiť sa bežným nezobrazeným elektrickým sušičom alebo cez vnútorný
vstup osôb osprchovať niektorou vnútornou sprchou 6, vykúpať sa v kúpacom bazéne alebo vani 5, potom
cez vnútorný vstup osôb osprchovať niektorou vnútornou sprchou 6 a usušiť bežným nezobrazeným elektrickým sušičom. Následne sa môže buď v prezliekarni 3 prezliecť a opustiť multifunkčný vagón, alebo presunúť na profesionálnu masáž do masážneho oddelenia 7, po skončení ktorej sa v prezliekarni 3 prezlečie a
opustí multifunkčný vagón. V prípade potreby cestujúci môže použiť aj niektoré z konferenčných oddelení 8
s internetovým pripojením Wi-Fi, príp. toaletu 9 s umývadlom.

3

SK 288854 B6

5

10

Opísané uskutočnenie nie sú jedinou možnosťou uskutočnenia multifunkčného vagóna podľa vynálezu,
nakoľko podľa potreby môže byť v jeho interiéri osadený len jeden alebo tri a viac strojov na posilňovanie
a/alebo rehabilitačných trenažérov 1, rovnako za kúpacím bazénom alebo vaňou 5 môže byť umiestnená len
jedna alebo tri a viac vnútorných spŕch 6 alebo tri a viac vonkajších spŕch 4 s vonkajším vstupom osôb. Taktiež konferenčné oddelenie 8 môže byť len jedno, ktoré sa však môže vhodne rozdeliť aspoň jednou posuvnou deliacou stenou na viaceré nezávislé časti a môže byť umiestnené na vzájomne nezávislých dvoch podlažiach vagóna.
Priemyselná využiteľnosť
Priemyselná využiteľnosť vynálezu je zrejmá, pričom tento je možné využiť pri preprave a na zábavné
účely ľudí vo všetkých druhoch veľkých dopravných prostriedkoch.
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1. Multifunkčný vagón, zložený z vagóna na bežnú prepravu cestujúcich, stroja na posilňovanie, rehabilitačného trenažéra, prezliekarne, malého kúpacieho bazénu alebo vane, spŕch, masážneho oddelenia, konferenčnej miestnosti a toalety s umývadlom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v jeho interiéri je pri obslužnom zariadení (2) umiestnená prezliekareň (3) a osadený aspoň jeden stroj na komplexné posilňovanie
svalov a/alebo rehabilitačný trenažér (1) cestujúcich, pričom pri prezliekarni (3) je osadený malý kúpací bazén alebo vaňa (5) a aspoň jedna vnútorná sprcha (6), za ktorou je umiestnené masážne oddelenie (7) a toaleta (9) s umývadlom, medzi ktorými je umiestnené aspoň jedno konferenčné oddelenie (8).
2. Multifunkčný vagón podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pri kúpacom bazéne alebo vani (5) je vnútorná sprcha (6) vybavená vnútorným vstupom osôb.
3. Multifunkčný vagón podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pri vnútornej sprche (6)
s vnútorným vstupom osôb je umiestnená aspoň jedna vonkajšia sprcha (4) s vonkajším vstupom osôb.
4. Multifunkčný vagón podľa nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že konferenčné
oddelenie (8) je vybavené aspoň jednou posuvnou deliacou stenou.
5. Multifunkčný vagón podľa nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že konferenčné oddelenie (8) je umiestnené na dvoch podlažiach vagóna.
1 výkres
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