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ABSTRAKT 
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou odšťavovačov a riešením designu 
odšťavovača. Prvá časť je venovaná prehľadu odšťavovačov od histórie cez 
technickú analýzu, až po ich súčasný stav na trhu. Ďalšia časť je zameraná 
konkrétnemu návrhu odšťavovača a jeho riešeniam, ktoré sú podrobne rozpísané 
v dvoch častiach. Výstupom bakalárskej práce je textová časť, koncepčný model       
a plagát.  
 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Odšťavovač, design, ovocie, zelenina, zdravie. 
 

ABSTRACT 
This bachelor's thesis deals with the analysis and afterwards design of a juicer. First 
part is devoted to an overview of the history of juicers then it continues in technical 
analysis of the product and further analysis of juicers available on the current market. 
Following chapters focus on my specific design proposal and the solutions it 
delivers. The output of the thesis is textual analysis, mock-up model and a poster. 
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ÚVOD 
Odšťavovanie je jednoduchý spôsob ako získať šťavu z ovocia a zeleniny. 
V súčasnosti existuje na trhu mnoho druhov odšťavovačov, niektoré produkujú 
veľmi kvalitné, iné menej kvalitné šťavy. Niektoré z nich sú určené pre citrusové 
plody, iné na listovú zeleninu. Pre svoju bakalársku prácu som si vybrala ten druh 
odšťavovača, ktorý je rozšírený najmenej. Jedná sa o dvojhriadeľový odšťavovač, 
ktorý zároveň produkuje najkvalitnejšiu šťavu spomedzi ostatných druhov 
odšťavovačov určených do domácností. Jeho výhodou je, že dokáže spracovať 
takmer všetky druhy ovocia a zeleniny.  

 

 
    Obr. 0-1 Schéma hriadeľov v uložení 

 
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je dosiahnutie inovácie a zatraktívnenie 

designu dvojhriadeľových odšťavovačov. Výsledný návrh by mal zodpovedať 
technickým, ergonomickým i estetickým požiadavkám. Ďalším bodom v rámci cieľa 
bolo taktiež osloviť čo najväčšie množstvo potenciálnych užívateľov tohto výrobku. 

Bakalárska práca sa skladá z piatich kapitol. Prvá kapitola obsahuje historickú 
analýzu, ktorá v stručnosti opisuje vývoj odšťavovačov a technickú stránku  
jednotlivých druhov odšťavovačov. Posledná časť tejto kapitoly zahrňuje 
designérsku analýzu niektorých produktov, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Druhá 
kapitola sa venuje analýze problému a cieľu práce. Jednotlivé varianty návrhov sú 
popísané v tretej kapitole. Štvrtá a piata kapitola sa venujú konkrétnym návrhom 
a riešeniam finálneho konceptu odšťavovača. 

Pri spracovaní analytickej časti sme niektoré poznatky získali z knižných 
titulov, ktoré obsahovali informácie o odšťavovaní. Tie však boli najmä o zdraví, 
receptoch a šťavách ako takých. Preto sme z dôvodu absencie konkrétnych 
materiálov o odšťavovačoch čerpali poznatky najmä z internetových zdrojov. 
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1 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA 
Konzumácia čerstvých štiav je výživný spôsob, pomocou ktorého môžeme efektívne 
doplniť zásoby minerálov a vitamínov v tele. Počas dlhej histórie si ľudia 
uvedomovali výhody konzumácie surovej šťavy z dostupných plodín. Neustále 
hľadali nové možnosti odšťavovania, či už použitím rôznych nástrojov, alebo nádob.  
 

1.1 Historická analýza 
Výroba výživných štiav z rôznych druhov ovocia a zeleniny, rovnako ako tráv 
a bylín, siaha hlboko do minulosti. Už 1700 rokov pred naším letopočtom starovekí 
Gréci pili šťavu z granátového jablka, ktorú nazývali „nápoj lásky“. Dokonca 
jestvujú state v zvitkoch od Mŕtveho mora, ktoré zmieňujú odšťavovanie ako také. 
Tie sa datujú 150 rokov pred naším letopočtom. História ukazuje, že šťavnaté ovocie, 
ktoré bolo zvlášť ľahké nájsť, vrátane citrónov, pomarančov a granátových jabĺk, 
bolo odšťavované do nápojov v mnohých kultúrach od úsvitu času. Islandské kultúry 
tvorili výživné nápoje z tropického ovocia. V Peru drvili plody ovocia a pili ich 
v kombinácii s vodou ako osviežujúci nápoj [2]. 

Prvé odšťavovače boli vyrábané z dreva a šlo prevažne o veľké mažiare na víno 
a lisy. V 19. storočí, kedy vznikali nové továrne a ľudia poznali pasterizáciu, sa 
zvýšil dopyt po produktoch a pomocníkoch do domácností. Začali vznikať prvé 
patenty. Nakoniec 2. polovica 20. storočia priniesla prelom v odšťavovaní, kedy Dr. 
Norman Walker vynašiel odšťavovač Norwalk, ktorý je až doteraz stále používaným 
prístrojom na získavanie šťavy z ovocia a zeleniny [2]. 
 

1.1.1 História citrusovačov 
Najstaršie citrusovače boli nájdené v Turecku a datujú sa do začiatku 18. storočia. Sú 
to keramické lisy v štýle tradičnej tureckej keramiky z 18. storočia. Na konci 19. 
storočia bolo najmä v Spojených štátoch patentované množstvo rôznych modelov 
citrusovačov. US Patent and Trademark Office obsahuje viac ako 200 patentov na 
citrusovače, z ktorých väčšina bola zapísaná medzi rokmi 1880 a 1910. Najstarší 
patent mal vydaný Lewis. S. Chichester. Uviedol, že cieľom tohto vynálezu bolo 
získať jednoduchý, ekonomický a odolný nástroj pre domácnosti [4]. 
 
 

1 

1.1 

1.1.1 



 

 
strana 
15 

Prehľad súčasného stavu poznania 
 

 
Obr. 1-1 Patent citrusovača L. S. Chichestra z 3.júla 1860 [4]. 

 

1.2.1 Odšťavovanie v 20. storočí 
Keď bola v roku 1910 vyvinutá pasterizácia, začala sa meniť história odšťavovania. 
V dôsledku potreby ľudí bolo postupom času vyvinutých mnoho komerčných 
odšťavovačov, či už na citrusy alebo univerzálnych. Počiatočné stroje na získavanie 
šťavy pomocou hydraulického lisu už nahradili modernejšie, no koncept lisovania je 
používaný i dnes. Čo sa týka univerzálnych odšťavovačov neustále vznikali nové 
vylepšenia, aby sa odšťavovanie stávalo čoraz viac efektívnejšie a užívateľsky 
príjemnejšie [2]. 
 

Odšťavovače Norwalk 
Prvé odšťavovače nepatrili medzi najúčinnejšie a najefektívnejšie. Jednalo sa 
o hydraulické lisy, ktoré sa úspešne snažil vylepšiť Dr. Norman Walker. Ten viac 
ako 70 rokov skúmal zdravotné výhody surového ovocia a zeleniny, dokonca aj jeho 
vlastná strava sa skladala prevažne z ich konzumácie. Jeho výskum viedol k vývoju 
odšťavovača Norwalk z roku 1930 [6]. 

Tento druh je vhodný pre výrobu veľkého množstva šťavy. Nevýhodou je 
vyššia náročnosť celého procesu, ktorý často zahrňuje nutnosť externého rozkrájania 
ovocia a zeleniny pred samotným vylisovaním, ale šťava vylisovaná týmto 
odšťavovačom je skutočne kvalitná [7]. 

1.2.1
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    Obr. 1-2 Norwalk Juicer [8]. 

 

Odšťavovače Champion Juicer 
V roku 1954 bol vynájdený Champion Juicer, prvý miesiaci odšťavovač. Dokázal 
odšťavovať všetky typy ovocia a zeleniny, dokonca i listovú. Odšťavovač fungoval 
na princípe miesenia rýchlosťou 4000 otáčok za minútu. Jeho autor Gursche 
Siegfried opisoval, že odšťavovač je taký rýchly, že vzniknuté teplo ničí niektoré 
dôležité živiny, najmä živé enzýmy. Šťava z tohto odšťavovača sa na pár hodín 
dávala odležať a vychladiť do chladničky [11]. 

 

 
 Obr. 1-3 Champion Juicer [8]. 

 

Odšťavovače Greenpower 
Greenpower odšťavovač bol vynájdený v roku 1993 a fungoval na princípe mažiara. 
Jeho vynálezca Jong G. Kim mal za cieľ poskytnúť odšťavovač, ktorý vylisuje  
pomocou vysokej rýchlosti lopatiek a odstredivej sily maximálne množstvo šťavy 
z ovocia a zeleniny bez straty živín a enzýmov. S týmto strojom získal cenu 9. 
ročníka súťaže Medzinárodný vynález / Nové produkty v Pittsburghu, Pensylvánii 
a mnoho iných medzinárodných ocenení [11]. 
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Obr. 1-4 Odšťavovač Greenpower [10]. 
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1.2 Technická analýza 
Každý človek, ktorý uvažuje nad kúpou odšťavovača, by si mal v prvom rade určiť,  
čo chce odšťavovať. Či ovocie, zeleninu alebo len určité typy ovocia, akými sú 
citrusy. Samozrejme každý druh odšťavovača má svoje výhody a nevýhody – 
manipulácia, údržba, rýchlosť odšťavovania, kvalita štiav, cena, atď. Preto je 
potrebné si v každom prípade uvedomovať, či chceme odšťavovať len šťavnaté 
plody alebo i listovú zeleninu. Čo sa týka použitých materiálov, na trhu je množstvo 
plastových i kovových odšťavovačov. Stretnúť sa môžeme aj s použitím skla             
a keramiky. 
 
1.2.1 Mechanické odšťavovače s kľukou 
S mechanickými odšťavovačmi s kľukou možno odšťaviť veľa surovín, dokonca aj 
byliny či listovú zeleninu. Výhodou je, že nie sú veľké, nepotrebujú elektrickú 
energiu a sú lacné. Čo sa týka nevýhod, väčšina takýchto odšťavovačov neumožňuje 
odšťavovať koreňovú zeleninu či bobuľoviny [12]. 

 

 
                    Obr. 1-5 Mechanický odšťavovač s ručnou kľukou [14]. 

 

1.2.2 Citrusové odšťavovače 
Sú navrhnuté tak, aby jednoduchým spôsobom oddelili a rozdrvili buničinu 
z citrusového ovocia. Môžu byť vyrobené z akéhokoľvek pevného 
a kyselinovzdorného materiálu, akými sú plasty, sklo, kovy (obvykle hliník) alebo 
keramika a k dispozícií sú obe verzie, ručná i elektrická. Výhodou týchto 
odšťavovačov je, že nezaberajú veľa miesta a sú jednoduché na obsluhu [15]. 
 

Výstružníkové citrusovače 
Je to najjednoduchší typ citrusovača a skladá sa zo sedlového kužela pripojeného 
k rukoväti. Takýto typ odšťavovača je však vhodný len do domácností, vzhľadom 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 
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k tomu, že získavanie veľkého množstva šťavy môže byť časovo náročnejšie. Takýto 
druh citrusovača však nepoškodzuje enzýmy obsiahnuté v ovocí, pretože tu nevzniká 
zbytočné teplo [15]. 

 

 
    Obr. 1-6 Ručný výstružníkový odšťavovač [16]. 

 

Citrusovače s nádobkou 
Citrusovače s nádobkou pracujú pomocou vyvíjaného tlaku a rotačného pohybu. 
U niektorých výrobkoch je možné dostať dva výmenné kužele. Umožní to vytlačiť 
šťavu z rôznych tvarov a veľkostí citrusových plodov. Výhodami takýchto 
citrusovačov je jednoduchá manipulácia, skladnosť, cena. Odšťavovanie 
s elektrickým citrusovým odšťavovačom je však oveľa rýchlejšie a jednoduchšie, 
pretože motorček robí rotujúcu prácu [15]. 

 

 
 Obr. 1-7 Cistrusovač [17]. 
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Lisy 
Princíp odšťavovania tohto typu citrusových odšťavovačov je odlišný ako pri 
výstružníkových. Polovica rozrezaného plodu sa prítlačnou silou extrahuje na šťavu 
z ovocia. Tento jednoduchý nástroj je veľmi vhodnou voľbou pre rýchlejšie 
získavanie štiav. Lisy sa rozdeľujú na malé ručné a stolové [15]. 

 

 
     Obr. 1-8 Ručný pákový lis [18]. 

 
Stolové lisy bývajú vyrobené z pevných, väčšinou kovových materiálov, 

konštrukcia je jednoduchá a robustná. Na vytlačenie šťavy je treba vyvinúť fyzické 
úsilie, ale lepšie lisy sú konštruované tak, že už aj deti ich môžu využívať bez 
väčších problémov. Väčšina takýchto odšťavovačov umožňuje odšťavenie všetkých 
druhov citrusových plodov bez ohľadu na ich veľkosť a tvar [15]. 

 

 
       Obr. 1-9 Stolový lis [19]. 
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1.2.3 Odstredivé odšťavovače 
Odstredivé odšťavovače ovocie a zeleninu najemno nakrájajú a potom cez jemné 
sitko rýchlo odstredia (ako keď práčka odstreďuje vodu z mokrých šiat). Dreň ide do 
zbernej nádobky, ktorá je súčasťou každého prístroja a šťava putuje priamo do 
pohára alebo nádobky mimo odšťavovača. Výhodou je rýchle odšťavovanie              
z bežných surovín ako je mrkva, jablká, cvikla a pod. Nevýhod je viac. Pri rýchlom 
odšťavovaní (niekoľko tisíc otáčok) sa šťava dočasne zahrieva na vyššiu teplotu, čo 
nemusia niektoré látky citlivé na teplo (napr. enzýmy) zniesť. Tu sa môže z časti 
strácať výživová hodnota šťavy, nie však rapídne. Ďalšou nevýhodou je, že pri 
rýchlom odšťavovaní sa vytvára pena, čo nemá každý v obľube. Drahšie, kvalitnejšie 
typy majú vo výbave aj separátor na penu. Odstredivka ale nedokáže odšťaviť 
napríklad listovú zeleninu, fazuľové lusky, brokolicu a iné menej šťavnaté ovocie či 
zeleninu [12]. 

Napriek tomu je potrebné povedať, že odstredivé odšťavovače sú ľahko 
ovládateľné a dobre sa čistia, sú oveľa rýchlejšie pri produkcii čerstvých štiav ako 
iné typy elektrických odšťavovačov. 

 

 
  Obr. 1-10 Odstredivý odšťavovač [25]. 

 

1.2.4 Šnekové odšťavovače 
Šnekové odšťavovače majú jeden rýchlostný stupeň. Dalo by sa povedať, že šnek 
v podstate žuje a drví ovocie a zeleninu na kašu, a tým sa uvoľňuje šťava. Je to 
veľmi účinný spôsob, ako poškodiť tvrdú, vláknitú bunkovú stenu čerstvých surovín. 
Pri tomto procese sa produkuje len veľmi málo odpadu. Na rozdiel od odstredivých 
odšťavovačov bežia šnekové odšťavovače na oveľa nižšej rýchlosti, takže 
odšťavovanie trvá dlhšie. Na druhej strane sa ale produkuje pri tomto spôsobe málo 
tepla, teda sa minimalizuje i oxidácia. Znamená to, že šťavy sú chránené pred 
zničením enzýmov a dôležitých živín. Toto je jeden z najdôležitejších rozdielov 
medzi týmito typmi odšťavovačov. Taktiež čo sa týka ceny sú šnekové odšťavovače 
drahšie [26]. 

1.2.4 

1.2.3 
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   Obr. 1-11 Šnekový odšťavovač [28]. 

 

1.2.5 Dvojhriadeľové odšťavovače 
Tento druh odšťavovača extrahuje šťavu z čerstvých produktov za použitia dvoch 
hriadeľov, ktoré medzi sebou rozdrvia všetko. Hriadele sa otáčajú proti sebe, a ku 
koncu sa rozdeľujú do separátnych komôr, kde sa chovajú ako dva samostatné šneky. 
Okolo celej dĺžky je sito a suroviny sa spracovávajú po celej dĺžke hriadeľov, čím sa 
zvyšuje efektivita výťažnosti. Pracujú pri veľmi nízkych otáčkach, neprodukujú 
teplo, a tým sa  zachováva maximálne percento živín. Tieto odšťavovače sú 
univerzálne, dokážu spracovať každý druh ovocia a zeleniny, vrátane pevných 
vláknitých plodov, akými sú zeler či jablká. Prístroje nie sú limitované len na 
odšťavovanie, ale možno   s nimi vyrobiť aj detskú stravu, sójové mlieko, tofu, 
cestoviny, múčniky či orechové maslo, alebo extrahovať aj olej zo semienok 
(slnečnicových, tekvicových a pod.). Za tento typ odšťavovača si priplatíme o niečo 
viac ako za šnekový, ale opäť je to posun vyššie čo sa týka kvality výsledného 
produktu. Nevýhodou je však ťažšia údržba, pretože pri umývaní sa musí rozobrať 
celý drviaci mechanizmus [30]. 

 

 
 Obr. 1-12 Dvojhriadeľový odšťavovač [31]. 

1.2.5 
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1.3 Designérska analýza 
Od prvotných drevených výrobkov až po súčasné sa s požiadavkami doby nevyvíjala 
len technická stránka odšťavovačov, ale aj ich design. Pôvodné jednoduché nástroje 
sa vyvinuli v zložitejšie prístroje, čím sa taktiež menila estetická stránka 
odšťavovačov, ktorá je dnes považovaná za dôležitú súčasť každého produktu. 
 
1.3.1 Prehľad designu u najvýznamnejších výrobcov odšťavovačov 
Základom designu je prepojenie funkčnej a estetickej stránky produktu. To sa týka 
i designu odšťavovačov, ktorých je na trhu veľké množstvo. Najviac zastúpené sú 
odšťavovače odstredivé a citrusové. Čo sa týka citrusovačov, sú všeobecne veľmi 
obľúbené u designérov. Z hľadiska tvarových možností je tu stále priestor na rôzne 
inovácie. Na stránkach určených mladým talentom, kde sa prezentujú svojimi 
návrhmi, sa dá nájsť nejeden zaujímavý návrh. Ale za azda najznámejší citrusovač 
možno považovať Lemon Squeezer od významného designéra Philippa Starcka, 
ktorý sa svojim tvarovaním skutočne líši od odšťavovačov nachádzajúcich sa bežne 
v obchodoch.  

 

 
 Obr. 1-13 Design odšťavovača – Philippe Starck [32]. 

 
 Najrozšírenejšími elektrickými odšťavovačmi sú odšťavovače odstredivé. Sú 
obľúbené najmä z toho dôvodu, že sú v porovnaní s ostatnými odšťavovačmi 
najlacnejšie a pri produkcii štiav najrýchlejšie. Ich výrobe sa venuje viacero 
významných firiem.  
  

1.3.1 

1.3 



 

 

Prehľad súčasného stavu poznania 
 

strana 
24 

Philips 
Odstredivý odšťavovač firmy Philips HR1869/60 je výnimočný najmä svojou XXL 
trubicou, čo je vhodným prvkom pri odšťavovaní väčšieho množstva ovocia 
a zeleniny, kedy nie je nutné rozkrajovať jednotlivé plody na menšie kúsky. 
Priehľadná trubica spolu s jednoduchým valčekovým tvarovaním a členením 
prístroja dodáva odšťavovaču atraktívny vzhľad. Vhodné  je i tvarovanie nádoby na 
šťavu, ktoré korešponduje s telom odšťavovača.  Vďaka oblému designu a hladkým 
povrchom bez kútov a škár je určite i čistenie jednoduché.   

 

 
    Obr. 1-14 Philips HR 1869 [33]. 

 

Catler 
Odšťavovač Catler JE 4010 bol navrhnutý s dôrazom na odolnosť, je vyrobený 
z brúsenej nerezovej ocele. Pre výrobcu bolo pri navrhovaní dôležité bezpečné 
ovládanie a jednoduché čistenie. Elektrickým ovládačom rýchlostí, ktorý má 
prehľadný displej, sa dá nastaviť optimálny program, v závislosti na druhu 
odšťavovanej plodiny, čo robí z tohto odšťavovača všestranný spotrebič. I zloženie 
a rozloženie odšťavovača je jednoduché, čo uľahčuje čistenie. Z estetického hľadiska 
môže byť tento odšťavovač vďaka klasickému kovovému vzhľadu vhodným 
doplnkom väčšiny kuchýň. 

 

 
       Obr. 1-15 Catler JE 4010 [34]. 
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Magimix 
Firma Magimix je autorom kvalitného prístroja. Samotná záručná doba, ktorá je na 
motor 12 rokov, je toho nepochybným dôkazom. Veľkou výhodou tohto 
odšťavovača je, že pracuje s relatívne nízkymi otáčkami a preto pripravená šťava 
neobsahuje toľko peny, ako je to u ostatných odšťavovačov tohto typu. Naopak 
nevýhodou môže byť skutočnosť, že po naplnení sita je potrebné prístroj vypnúť, sito 
vybrať a drť "vyklepnúť" do koša. Vďaka príslušenstvu je možné zmeniť odšťavovač 
na pákový citrusovač, čo robí z tejto odstredivky univerzálny prístroj [35]. 

 Z hľadiska designu je tento odšťavovač pekným doplnkom. Výhodou je, že sa 
dá zakúpiť vo viacerých farebných variantách, čo je v súčasnosti vítanou možnosťou. 
Jednoduchý valcový tvar nezaberie na kuchynskej linke veľa miesta. 

 

 
        Obr. 1-16 Magimix [36]. 

 

Guzzanti 
Model GZ 020 je šnekový odšťavovač vyrábaný firmou Guzzanti. Na rozdiel od 
bežných odšťavovačov ovocie a zeleninu neodstreďuje, ale pomaly lisuje. Spracuje 
nie len všetky druhy ovocia a zeleniny, ale napr. i orechy a bylinky. Odšťavovanie 
prebieha v dvoch fázach: v prvej sa šťava získava pomocou drtenia a následne sa 
potom drť stlačuje, čím sa docieli veľmi vysokého výnosu. Pomalé lisovanie 
prebieha pri veľmi nízkej úrovni hluku, ktorá nepresahuje 60 decibelov. Všetky 
šupky, jadrá a drť sú priebežne separované do oddelenej nádoby [37]. 
 Čo sa týka jeho prevedenia z hľadiska designu, časť, v ktorej sa nachádza motor 
má oblé tvarovanie s jemnou línou, ktorá modelu dodala dynamickosť. Na druhej 
strane tvarovanie trubice na vkladanie plodín by si zaslúžilo  vhodnejšie prevedenie. 
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          Obr. 1-17 Guzzanti GZ 020 [38]. 

 

Omega 
Horizontály šnekový odšťavovač Sana Juicer by Omega EUJ-707 dokáže spracovať 
všetky bežné druhy ovocia a zeleniny, ale i problematické suroviny, ako sú ríbezle, 
ananás alebo repíkový zeler. Medzi prednosti odšťavovača patrí vysoká výťažnosť 
šťavy s kvalitne vylisovanou vlákninou, veľký plniaci otvor, voliteľné hrubé sitko, 
sklenená nádoba na šťavu, nerezová nádoba na drť, stabilizačné podložky a tichý 
chod. Prístroj je možné využiť k výrobe niekoľkých druhov cestovín, mletia kávy, 
príprave orechového masla, detskej výživy, zmrzliny, sorbetu a iných pokrmov [39].  

Telo prístroja má nadčasový design, ktorý evokuje pohyb. Veľmi vhodne je 
zvolená i farba tohto odšťavovača, ktorá celkovému vzhľadu dodáva pocit luxusného 
výrobku. Výrobca sa nebál farieb, čo je veľkým plusom, keďže veľká väčšina 
spotrebičov býva v odtieňoch šedej. 

 

 
   Obr. 1-18 Sana Juicer by Omega EUJ-707 [40]. 
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1.3.2 Výrobcovia dvojhriadeľových odšťavovačov 
 Dvojhriadeľové odšťavovače sú spomedzi všetkých používané najmenej. Na 
českom a slovenskom trhu možno zakúpiť modely od troch výrobcov, ktorých design 
sa od prvotných výrobkov prakticky nezmenil.    
 

Greenpower 
Odšťavovač Green Power Kempo využíva kompaktný dvojhriadeľový lisovací 
systém, ktorý vďaka svojim pomalým otáčkam získava kvalitnú šťavu. Magnetická 
technológia odšťavovača má navyše podľa tvrdenia výrobcu pozitívne účinky na 
kvalitu výslednej šťavy. Okrem dvoch sít na šťavu je v balení tiež homogenizačné 
puzdro, ktoré je možné využiť na prípravu detskej stravy, mrazených sorbetov, na 
mletie mäsa alebo výrobu orechových masiel [41]. 
 Z pohľadu designu by tento odšťavovač potreboval inováciu. Potenciálny 
zákazník by nemusel oceniť vzhľad odšťavovača a určite by radšej siahol po 
prístroji, ktorí kuchynskú linku spestrí v kladnom slova zmysle.  

 

 
      Obr. 1-19 Green Power Kempo [42]. 

 

Angel Juicer 
Najvýznamnejší výrobca dvojhriadeľových odšťavovačov. Všetky modely sú 
vyrobené z vysokokvalitnej antibakteriálnej nerezovej ocele a na trhu sú označované 
za Rolls Royce medzi odšťavovačmi. Angel Juicer je držiteľom viacerých 
technologických patentov, práve pre najlepšie výsledky v daných oblastiach 
odšťavovania. Z ekonomického pohľadu je aj vďaka tomu návratnosť investície do 
tohto odšťavovača oveľa vyššia ako pri menej kvalitných odšťavovačoch. Používa 
dvadsaťdva centimetrov dlhý dvojhriadeľový lisovací mechanizmus                           
z vysokokvalitnej nerezovej ocele. Bez problémov si poradí prakticky s akoukoľvek 
zeleninou, bylinami, výhonkami, klíčkami a taktiež s väčšinou ovocia. Je schopný 
vyrobiť aj sójové mlieko, tofu, orechové maslo, extrahovať olej zo semienok alebo 
kokosový krém či maslo [43]. 

1.3.2 
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 Vzhľad tohto odšťavovača sa taktiež ešte nemenil, ale to nie je veľkou chybou. 
Odšťavovač Angel Juicer má na rozdiel od odšťavovača Green Power Kempo 
príjemný retro nádych.  

 

 
 Obr. 1-20 Angel Juicer 8500 [44]. 



 

 

Analýza problému a cieľ práce 
 

strana 
29 

2 ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 
Z prehľadu súčasného stavu poznania vyplýva, že v súčasnosti máme k dispozícii 
celú radu odšťavovačov rôznych konštrukcií, veľkostí a využitia. V ďalších 
kapitolách sa budeme venovať konkrétnym návrhom a riešeniam. 

Cieľom práce je vlastný návrh dvojhriadeľového odšťavovača, ktorý by bol 
funkčným i originálnym doplnkom do každej domácnosti. Spolu s návrhom 
odšťavovača je cieľom i koncepčný model. Výsledkom by mal byť produkt plniaci 
nasledovné požiadavky: 

- originálne tvarové riešenie, 
- najefektívnejšie kompozičné riešenie, 
- funkčnosť, 
- ľahká manipulácia, 
- splnenie ergonomických požiadavkov, 
- iné. 

 
 

2 
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3 VARIANTNÉ ŠTÚDIE DESIGNU 
Na začiatku samotného návrhovania tejto práce bolo potrebné si uvedomiť niektoré 
skutočnosti, z ktorých sme chceli vychádzať a ktorých sme sa mali držať. Prvým 
dôležitým bodom bolo zoznámenie sa so stávajúcimi produktmi a ujasnenie si 
technológie odšťavovania pomocou dvoch hriadeľov. Ďalším bodom bolo určenie si 
konštrukcie, v ktorej sú umiestnené hriadele. Ako príklad sme si určili koncept od 
výrobcu odšťavovačov Angel Juicer, pretože je z nášho pohľadu veľmi dobre 
konštrukčne vyriešený. Vďaka tomu mohli vznikať prvé návrhy, ktoré sa postupným 
vývojom odklonili od súčasného stavu dvojhriadeľových odšťavovačov na trhu. 
 

3.1 Variant I 
V prípade prvého variantu bol za základné teleso uvažovaný elipsoid rozdelený na 
štyri rovnaké časti, z ktorého jedna časť tvorila telo odšťavovača. Išlo o organické 
tvarovanie rozdelené v rezoch na tri časti. Súčasťou tejto varianty bol i kryt 
odšťavovača, ktorý mal rovnaký tvar ako telo prístroja, len zrkadlovo obrátený. 
Zakrýval celú mechanickú časť s dvomi hriadeľmi a nádobky na dreň a šťavu. 
Myšlienkou bolo vytvoriť kompaktný odšťavovač.  

Od tohto variantu bolo ustúpené z dôvodu zbytočného členenia tela, ktoré 
vzbudzovalo dojem, že má ešte nejakú vedľajšiu funkciu. Ďalším dôvodom bolo, že 
kryt by nebolo možné použiť. Hlava na vhadzovanie plodín by sa nevmestila do 
krytu a musela by z neho trčať von, čo by v konečnom dôsledku malo za následok 
nepoužiteľnosť krytu. 
 

 
    Obr. 3-1 Variant I. 

 

3 

3.1 



 

 
strana 
31 

Variantné štúdie designu 
 

3.2 Variant II 
Základným tvarom tohto variantu bola guľa, ktorá bola na jednej strane predĺžená                    
a preformovaná do mierne zúženého objektu. Z tohto tvarovania potom vychádzala 
časť s dvomi hriadeľmi. Toto navrhované prepojenie malo za následok, že sa 
z bočného pohľadu úplne vytratil pôvodný guľatý koncept, čo bolo nežiaducim 
efektom. Návrh tak pôsobil neprirodzene a neforemne.  

Variant II okrem iného obsahoval aj misku na ovocie a zeleninu, ktorá sa dala 
odložiť na tele odšťavovača. Jej tvarovanie kopírovalo zadný profil odšťavovača, 
teda zároveň slúžila ako kryt, skrývali sa pod ňou všetky ovládacie prvky. Miska 
mala na jednom mieste výstupok, vďaka ktorému perfektne zapadla do tela 
odšťavovača, v ktorom bola na tento výstupok diera. Pri zakrytí ovládacieho panela 
miskou, bolo možné cez jej transparentné dno vidieť ovládacie tlačidlá, ktoré boli 
umiestnené na jedinej skosenej ploche guľatého tela odšťavovača. Toto skosenie 
mala aj miska, aby sa neprevrhovala. Zároveň musela byť zošikmená jej hrana, aby 
sedela na odšťavovači. To malo za následok jej nerovnomerné tvarovanie, ktoré 
v konečnom dôsledku malo len kladný dopad na celkový vzhľad misky. Pri 
navrhovaní a modelovaní tohto variantu som si uvedomila dôležitosť vhodného 
farebného riešenia.  

 

 
   Obr. 3-2 Variant II. 
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3.3 Variant III – finálna varianta 
Dôležitým základom pre tretí variant bol variant II. Jediným rozdielom bolo iné 
tvarovanie napojenia, ktoré sa nakoniec ukázalo kľúčovým. Konečné prepojenie 
mechanickej časti s motorovou neruší pôvodný guľatý tvar, ale jemne prechádza 
v línii. Miska, ktorá hrala dôležitú úlohu pri variante II, bola nakoniec z finálneho 
variantu vylúčená. 

  

 
       Obr. 3-3 Variant III 
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4 TVAROVÉ, KOMPOZIČNÉ, FAREBNÉ A GRAFICKÉ 
RIEŠENIE  
4.1 Tvarové  a kompozičné riešenie 
Hlavnou myšlienkou pri navrhovaní bolo vyhnúť sa tvarovaniu súčasných 
dvojhriadeľových odšťavovačov. Prekvapivo to bol jednoduchý krok, pretože 
existujúce dvojhriadeľové odšťavovače majú buď v jednom prípade vítaný retro 
vzhľad, alebo sú v drvivej väčšine veľmi zastarané. Preto bolo dôležité navrhnúť 
odšťavovač, ktorý má príjemné a svieže tvarovanie s jednoduchými ovládacími 
prvkami.  

Základný tvar gule nemal byť narušený nevhodným tvarovaním prepojovacej 
časti s hriadeľmi alebo s podstavcami, ktoré by pôsobili neprirodzene. Postupne 
s navrhnutím viacerých riešení a vylučovacou metódou vznikol finálny koncept, 
z ktorého je jasný základný guľatý tvar. Čo sa týka podstavcov, po návrhu 
a vymodelovaní viacero možností, bola vybraná finálna podoba, ktorá pôsobila 
najprirodzenejšie. Vo finálnom návrhu sú podstavce súčasťou tela odšťavovača, 
priamo z neho vychádzajú. V časti, kde je prepojenie medzi mechanickou 
a motorovou časťou, je použitý závitový spoj. Je to z toho dôvodu, že po každom 
odšťavovaní sa musí mechanická časť rozobrať a vyčistiť. Závitový spoj je jeden 
z najjednoduchších spojov, pretože sa ľahko obsluhuje. Časť na vhadzovanie ovocia 
vychádza taktiež z guľatého tvarovania. Veľmi dôležitým bodom tu je absencia hrán. 
Je to najmä z dôvodu dosiahnutia nezasekávania sa a prirodzeného padania plodín 
medzi hriadele. Tvarovanie ochranných plechov na hriadele je prevzaté z konceptu 
firmy Angel Juicer.  

Neodmysliteľnými časťami dvojhriadeľového odšťavovača sú i nádoby na 
šťavu a na dužinu. Tie vychádzajú z oblých tvarov tak, aby sa hodili k celkovému 
konceptu odšťavovača a nijako ho nenarúšali. Aby bolo odšťavovanie príjemnejšie 
a bezpečnejšie, treba myslieť i na mažiar ako na vítaný doplnok. Pomocou neho 
môžeme pritláčať na plody bez toho, aby došlo k nežiadúcemu zraneniu.  

 

 
      Obr. 4-1 Tvarové riešenie  
 

4.1 
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4.2 Farebné a grafické riešenie 
Pri voľbe farebnosti a uvážení všetkých pre a proti sa rozhodlo pre finálnu fialovú 
farbu. Je to najmä z toho dôvodu aby sa poukázalo na fakt, že spotrebiče môžu dodať 
interiéru iskru a hravosť a nemusia byť vždy v odtieňoch šedej, ako to býva zvykom. 
Samozrejme farebných možností je tu mnoho, dala by sa použiť i potlač alebo 
jednoduchá grafika na tele odšťavovača. 

 

 
   Obr. 4-2 Farebné varianty 

 

4.2.1 Farebné a grafické riešenie ovládacích prvkov 
Tlačidlo na prívod elektrickej energie bolo potrebné navrhnuté tak, aby zapadalo do 
tela odšťavovača a nerušilo celistvý vzhľad. Je umiestnené na zadnej časti pod 
vetraním, taktiež je guľaté a obsahuje podsvietený znak on/off, ktorý má príjemné 
podsvietenie zelenej farby ak je zapnuté, a červenej ak je vypnuté. 

 

 
 Obr. 4-3 Riešenie tlačidla on/off 

 
 
 

4.2 

4.2.1
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 Na druhej strane tlačidlá start, stop, back (spätný chod) majú podsvietenie bielej 
farby, ktoré sa stlačením daných tlačidiel nemenia. Popisy týchto tlačidiel sa 
nachádzajú na ploche odšťavovača naľavo od nich a majú jemný kovový lesk.  

 

 
      Obr. 4-4 Tlačidlá start, stop, back 

 

4.2.2 Spracovanie mažiara, nádob na šťavu a dužinu 
Mažiar je veľmi jednoduchý celistvý nástroj vyrobený z rovnakého materiálu ako 
odšťavovač, preto i jeho prevedenie je v jeho farbách. Nádoby sú nerezové 
a neobsahujú nijaké grafické prvky, podobne ako mažiar. V tomto prípade by to bolo 
zbytočné vzhľadom k využitiu pomôcok. 

 

 
       Obr. 4-5 Nádoby a mažiar 
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5 KONŠTRUKČNE-TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ 
RIEŠENIE  
5.1 Popis funkcie dvojhriadeľového odšťavovača 
Pred použitím odšťavovača je podstatné zapnúť prívod elektrickej energie. Stlačením 
tlačidla start potom užívateľ zapne chod stroja, kedy sa začnú otáčať hriadele 
smerom k sebe. 

Samotné odšťavovanie prebieha spôsobom, kedy užívateľ vkladá plody ovocia 
či zeleniny do krku odšťavovača a pomocou mažiara ich pritláča. Vo chvíli, keď sa 
plodina dostane medzi dva hriadele je rozdrvená a postupne zbavená všetkej 
tekutiny, ktorá steká po hriadeľoch cez sitká dolu do nádoby na šťavu. Odšťavená 
buničina putuje ďalej do nádoby na dužinu.  
 

5.1.1 Konštrukcia odšťavovača 
Každý dvojhriadeľový odšťavovač sa skladá z motora a mechanickej časti. Motor je 
umiestnený v tele odšťavovača, má jeden rýchlostný stupeň a spätný chod, ktorý sa 
využíva najmä v prípadoch zaseknutia tuhších plodín. Vtedy je dôležité použiť túto 
možnosť, aby nedošlo k poškodeniu prístroja a jeho častí. Z motora vedie prevod, 
ktorý prenáša výkon na hriadele. Tie sa nachádzajú v kryte so sitkami, ktorého 
súčasťou je i krk na prísun plodov. Hriadele musia byť v tomto kryte pevne uložené. 
Zároveň je súčasťou krytu i uťahovacia časť na pripevnenie mechanickej časti 
k motoru. Posledným prvkom tohto odšťavovača je kryt na sitko. Všetky spomenuté 
časti sú rozoberateľné. 

 

 
        Obr. 5-1 Konštrukcia odšťavovača 

 

5.1.2 Bezpečnostné riešenie 
Prvým bezpečnostným prvkom dvojhriadeľového odšťavovača je tlačidlo na spätný 
chod. Ak sa dostane medzi hriadele niečo, čo odšťavovač nedokáže rozdrviť, 
materiál sa zasekne. Aby bolo možné vytiahnuť tento nevhodný materiál, pomocou 
spätného chodu môžu materiál vybrať naspäť.  
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Ďalším dôležitým bezpečnostným prvkom i vhodnou pomôckou je mažiar, 
ktorým pomáhame plodinám lepšie sa dostať medzi dva hriadele. Pri stláčaní plodín 
holými rukami by mohlo dôjsť k nebezpečnému zraneniu, ktoré by mohlo mať za 
následok i rozdrvenie prstov.  
 

5.1.4 Rozmery 
Dvojhriadeľový odšťavovač nepatrí medzi odšťavovače s malými rozmermi. Prvým 
dôvodom je veľkosť motora a ďalším veľkosť mechanickej časti. Na obrázkoch 
môžeme vidieť základné rozmery, ktoré sú v milimetroch. Pre úplnosť informácií je 
treba zmieniť, že nádoba na šťavu má objem jedného litra, nádoba na drť pol litra. 

 

 
  Obr. 5-2 Rozmery odšťavovača 

 

 
     Obr. 5-3 Rozmery nádob s mažiarom 

5.1.4 
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5.1.3 Materiály 
Pri voľbe materiálov boli zohľadnené všetky dôležité aspekty. Najdôležitejší bol fakt, 
že hriadele nemožno vyrobiť z plastu alebo materiálov s podobnými vlastnosťami, 
pretože by to skrátilo ich životnosť a nedokázali by si poradiť s tvrdšími plodinami. 
Ak chceme, aby mal prístroj dlhšiu životnosť, je dôležité ho vyrobiť z odolných 
materiálov, ktoré si poradia s kyslím prostredím a namáhaním na tlak či krut. Preto 
sú hriadele a ich uloženie vyrobené z kovu, konkrétne sa jedná o antibakteriálnu oceľ 
Stainless 304 (18-8), z ktorej sú vyrábané i odšťavovače Angel Juicer. Materiál krytu 
motora odšťavovača a mažiara je zo sklolaminátu, ktorý je pevný, ľahký a stabilný. 
Tento plast je odolný voči vonkajším vplyvom, používa sa i v automobilovom 
priemysle. Materiály vnútorných súčastí motora sú určené konštrukčnými 
požiadavkami. Ovládače odšťavovača sú z tvrdého plastu, ktorý je v prstenci 
transparentný z dôvodu podsvietenia. Nakoniec materiálom pre misky na šťavu 
a dužinu je nerez, pretože je odolnejšia voči kyslému prostrediu, nárazom, a tým 
zaručuje dlhšiu životnosť. 
 

5.2 Ergonomické riešenie 
5.2.1 Ovládanie 
Keďže takýto typ odšťavovačov je vhodný pre ľavákov i pravákov, nebolo nutné 
riešiť otázku iného umiestnenia ovládačov. Ovládanie funguje na princípe 
jednoduchého stlačenia tlačidla ľahkým dotykom a jeho rozmery vyhovujú menším 
i väčším prstom. 
 
5.2.2 Nádoby 
Nádoba na šťavu je z hľadiska ergonómie opatrená držiakom, ktorý je zapustený 
v jej tele. Je to z toho dôvodu, aby pri odšťavovaní mohli byť telá nádob umiestnené 
chrbtom k sebe a nedochádzalo pri odšťavovaní unikaniu šťavy či dužiny mimo 
nádoby. Ďalším vítaným prvkom u nádoby na šťavu je malý lievik, ktorý uľahčuje 
nalievanie šťavy do pohára. Nádoba na dužinu nie je opatrená ani jedným zo 
spomínaných prvkov, pretože to nie je nutné. Dá sa vďaka svojej praktickej veľkosti 
jednoducho chytiť celá do dlane. 

 

 
    Obr. 5-4 Nádoby na šťavu a dužinu 
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5.2.3 Mažiar 
Tvar mažiara vychádza z krku odšťavovača. Jeho dĺžka veľmi nepresahuje dĺžku 
krku, ale na vrchole je opatrená guľovou plochou, ktorá sa dá veľmi dobre uchytiť, 
a tým sa ľahko obsluhuje pri vtláčaní plodín medzi hriadele odšťavovača. Ďalším 
prvkom, ktorým je tento mažiar opatrený, je rovná plôška na guľatej hlave, ktorá pri 
položení na pracovnú plochu zabraňuje jeho kotúľaniu. 

 

 
        Obr. 5-5 Tvar mažiara

5.2.3 



 

 

Diskusia 
 

strana 
40 

6 DISKUSIA 
6.1. Psychologická funkcia 
Pravdou je, že väčšina ľudí si vyberá výrobky podľa vzhľadu. Prvý dojem má práve 
pre spomínaný výber  najväčšiu váhu. Je preto dôležité, aby vzhľad prístroja pôsobil 
funkčne, moderne a bol zaujímavý svojim tvarom i farebnosťou. Vzhľadom k tomu, 
že stav dvojhriadeľových odšťavovačov na trhu je veľmi slabý, ľudia tieto výrobky 
nekupujú alebo kupujú veľmi málo. Tento druh odšťavovačov sa nenachádza bežne 
v obchodoch, je k dostaniu len cez internet, preto väčšina ľudí, ktorí uvažujú o kúpe 
odšťavovača ani nemá tušenie, že existujú. Ak aj narazia na takýto produkt, ich 
vzhľad môže mať negatívny dopad pri rozhodovaní sa, či tento výrobok zakúpiť 
alebo nie. Je preto dôležité, aby výrobcovia dvojhriadeľových odšťavovačov 
investovali čas i peniaze do vývoja nových produktov, pri ktorých nie je dôležitá 
inovácia motorov či funkčných prvkov, ale designu ako takého. To by malo určite za 
následok vyšší dopyt po takýchto odšťavovačoch, ktoré sú napriek tomu konštrukčne 
veľmi kvalitnými prístrojmi. Taktiež absencia farebnosti a používania len bielych 
a čiernych variant je skutočne veľkým mínusom. 

 Pri navrhovaní výsledného designu odšťavovača bolo dôležité vyvarovať sa 
všetkým týmto negatívam. Kombinácia použitých materiálov vzhľadom ku 
konštrukcii výrobku dodáva odšťavovaču dojem kvalitného prístroja, ktorý by mal 
v domácnosti slúžiť dlhé roky bez vonkajšieho poškodenia. Fialová farba nebýva 
častou používanou farbou pri spotrebičoch, ale v kombinácii s kovom nepôsobí 
agresívne, práve naopak. Finálny návrh s fialovým prevedením môže byť 
zaujímavým doplnkom v kuchyni, v ktorej prevláda biela farba.  
 

6.2. Ekonomická funkcia 
Vzhľadom ku konštrukcii a technologickému riešeniu dvojhriadeľového 
odšťavovača, patrí tento prístroj k drahším kúskom a úlohou nebolo vytvoriť 
lacnejšiu variantu takéhoto odšťavovača. Potenciálny kupujúci musí rátať s tým, že si 
kupuje prístroj, ktorého konštrukcia a prevedenie sú kvalitné a výsledný produkt 
taktiež.  Neurčovali sa nijaké hranice, čo sa týka cenových relácií. Je pravda, že 
takýto druh prístroja môže prevetrať nejednu peňaženku, ale z dlhodobého hľadiska 
je kúpa takéhoto odšťavovača výhodná investícia. Má dlhú životnosť a je tu 
i možnosť dokupovania náhradných dielov, ktoré možno dostať v špecializovaných 
internetových obchodoch. 
 

6.3 Spoločenská funkcia 
Jedným z cieľov každého odšťavovača je byť dobrým pomocníkom pri dodržiavaní 
zdravého životného štýlu. V súčasnosti sa tento trend rozširuje najmä medzi mladými 
ľuďmi, ktorí sa začínajú stále viac zaujímať o svoje zdravie. Keďže odšťavovače 
pretvárajú pevnú stravu na džúsy a šťavy, nemali by chýbať v zariadeniach, ktoré sa 
starajú o nemocných a starších ľudí. Môžu byť súčasťou kuchýň materských škôl, 
pretože zdravie detí býva mnohokrát podceňované a pravdou je, že maloletí 
neprejavujú veľké nadšenie v pojedaní surového ovocia či zeleniny. Čo sa týka 
dvojhriadeľových odšťavovačov, ich veľkou výhodou je, že sa dajú využiť i na iné 
procesy než len odšťavovanie ovocia a zeleniny. Je možné s ich pomocou vyrobiť 
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sójové alebo orechové mlieko, maslo, rôzne krémy a taktiež extrakcia oleja zo 
semienok nie je pre takýto prístroj nemožná. Ich široký okruh využitia z nich robí 
výnimočné spotrebiče. Niekto by mohol považovať za veľkú nevýhodu rýchlosť 
odšťavovania, ale žiadny iný odšťavovač nie je schopný tak kvalitnej šťavy ako 
dvojhriadeľový, s maximálnym využitím každej kvapky odšťavovanej plodiny.   
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ZÁVER 
V priebehu tvorenia rešeršnej časti bakalárskej práce sa dospelo k záveru, že téma 
odšťavovačov je veľmi rozsiahla z dôvodu množstva predávaných produktov 
a rôznorodosti tvarových či konštrukčných riešení. Zároveň však bolo spozorované, 
že vo väčšine prípadov ide o odšťavovače, ktoré pracujú rýchlo, no ich rýchlosť má 
vplyv na kvalitu šťavy, ktorá sa so vznikajúcim teplom znižuje. Za konečný návrh 
bol zvolený dvojhriadeľový typ odšťavovača, ktorý je síce menej známy, ale 
produkuje najkvalitnejšiu šťavu spomedzi ostaných druhov odšťavovačov, pretože 
pracuje na nízkych otáčkach. 

 Cieľom bolo vytvoriť návrh odkláňajúci sa svojím designom od súčasných 
dvojhriadeľových odšťavovačov, ktorých estetická stránka je nemenná už mnoho 
rokov. Tento fakt sa považuje za negatívny, pretože nemá dobrý vplyv na zákazníka, 
vo väčšine prípadov ide o pretvarovanie, komplikované členenie a nie veľmi šťastné 
farebné riešenie. Nevhodne volené doplnky vplývajú na celkový dojem týchto 
produktov. Z toho dôvodu bol vytvorený návrh, ktorý je inovatívny svojím 
tvarovaním a riešením príslušenstva, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou tohto druhu 
odšťavovača.  Spolu s dodržaním technologických a konštrukčných požiadaviek 
vznikol finálny návrh, ktorý pôsobí sviežo, s prihliadnutím na síce jednoduché, ale 
moderné prvky. Za dôležité sa považuje farebné prevedenie, pretože na trhu 
s elektronikou je veľmi málo spotrebičov s variantnými farebnými možnosťami. Pri 
navrhovaní nádob a mažiara sa zvažovali ergonomické aspekty, ktoré nemožno 
zanedbávať.  

Verím, že by finálny návrh splňoval všetky požiadavky užívateľov, ktorí by sa 
rozhodli takýto odšťavovač vlastniť, najmä z toho dôvodu, že priniesol zmenu 
v podobe jednoduchého, ale zároveň esteticky príjemného tvarovania. 
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