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ABSTRAKT
Hlavním cílem této bakalářské práce je využít moje zkušenosti a zajímavé nápady 
k návrhu designu elektrické žehličky. Výsledný návrh by měl odpovídat technickým, 
ergonomickým a estetickým požadavkům a zároveň by měl splňovat ekonomickou, 
společenskou a psychologickou funkci. Dalším cílem je také oslovení co největšího 
počtu potenciálních uživatelů tohoto výrobku.

KLÍČOVÁ SLOVA
Design, žehlička, ergonomie, žehlení prádla

ABSTRACT
The main task of this bachelor thesis is to use my experiences and interesting ideas to 
make a design of an electric iron. The final concept should correspond to technical, 
ergonomic and aestethical requirements and in the same time it should fulfil economic, 
social and psychological function. The secondary object is to impress as many poten-
tial customers of this product as possible.

KEYWORDS
Design, iron, ergonomy, textile ironing
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ÚVOD

Žehlení má ve světě velmi dlouhou tradici a dnes patří mezi běžné činosti v každé 
domácnosti. I proto se žehlička neustále vyvíjí a v konkurenčním prostředí můžeme 
pozorovat velký tlak na její výrobce a designery. Dnes už žehlička není nástrojem, 
u kterého se hledí pouze na jeho funkčnost, ale stala se také předmětem módy. To ze-
jména proto, že většinu uživatelů tvoří ženy a ty mají k módě velmi blízko. 
Tato tvrzení jsou pro mne velkou výzvou a právě proto jsem se rozhodl navrhnout de-
sign žehličky. Doufám, že se úkolu zhostím se ctí a že navrhnu zajímavá řešení.

Úvod
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1 HISTORICKÁ ANALÝZA

1.1 Počátky žehlení
Žehlení bylo již známo ve staré Číně, kde lidé objevili možnost narovnávat látku po-
mocí horkých a těžkých kovových pánví, které rozehřívali dřevěným uhlím nebo va-
řící vodou. V Evropě se s žehlením setkáváme v antice, kde tzv. valchaři rovnali oble-
čení pod velkými lisy. Už od počátku žehlení však lidé řešili otázku jeho efektivnosti 
a bezpečnosti. Tedy jak navrhnout daný přístroj, abychom nespálili buď sami sebe 
nebo oblečení a přitom aby prádlo bylo rovné a nepomačkané?

1.2 Palivové žehličky

První žehličky, jak je známe dnes, tedy jako lehce ovladatelné nástroje do jedné ruky 
se začaly používat v 15. století. Původně se nahřívaly na kamnech. Skládaly se z těžké-
ho opracovaného, ze spodu hladkého, kusu kovu, který se nažhavil, a poté svou tíhou 
a teplotou vyhlazoval textilie. Na tomto kusu železa bylo umístěné madlo, které bylo 
také železné, a tak pokaždé, když se žehlička nahřála, musel si člověk nasadit chňapku 
na horké hrnce nebo rukavici. V roce 1870 si paní Mary Florence Potts z Ottumwy ve 
státě Iowa podala patent na žehličku, která byla zašpičatělá na obou stranách, takže se 

Obr. 1 Historická žehlička na uhlí

Obr. 2 Dobový inzerát nahřívací žehličky od 
paní Potts 
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1.3

s ní dalo žehlit do všech směrů. Hned další rok však přišla s dalším nápadem. Paten-
tovala si odnímatelný držák na žehličku, takže se již hospodyně nemusely bát, že si 
popálí ruce. Stále ovšem přetrvávaly problémy s tím, že žehličky moc brzy vychladly 
a musely se často nahřívat. A tak se hledaly i jiné cesty, jak nejen roztopit žehlicí des-
ku, ale také zajistit, aby se žehlička nahřívala sama. Jedním z řešení bylo například 
vytvoření dutiny v žehlicí části, do níž se pak vkládaly rozžhavené dřevěné uhlíky, 
které dokázaly udržet teplotu po dlouhou dobu. Také se používala i jiná paliva, jako 
například benzín či líh, což dokazuje inzerát z roku 1895:

“Patentní lihové žehličky Brillant a Ideal patří mezi nejlepší žehličky světa, jsou v 10 
minutách k upotřebení, nedělají saze, nezapáchají a jsou způsobilé pro všechny druhy 
prádla.” [2]

U těchto žehliček však byl problém s vysokým zápachem, který se později vyřešil tím, 
že se palivo nahradilo elektrickou energií. Zajímavostí je, že už tenkrát měly žehlicí 
plochy tvar obdélníku zakončeného na přední straně zaobleným trojúhelníkem. Tento 
nadčasový tvar vydržel až dodnes.

1.3 Elektrické žehličky
První elektrická žehlička byla patentována už v roce 1882 Henrym W. Seeleyem 
z New Yorku. Ale v tentýž rok, nezávisle na Seeleyovi, zkonstruovali elektrickou žeh-
ličku také ve Francii. Obě dvě žehličky však měly i své zápory. Seeleyova žehlička 

se dlouho nahřívala a také vážila skoro 7 kg, což je veliká váha oproti dnešním žeh-
ličkám, které mají kolem 2 kg. Francouzská žehlička byla zase zdraví nebezpečná, 
neboť k ohřevu používala uhlíkového oblouku. Ale hlavní překážkou, proč se tyto 
žehličky neujaly hned, byl fakt, že v té době ještě elektřina nebyla tak rozšířená, a tak 
nebylo tolik domácností, které by je mohly používat. Další nevýhodou také bylo, že se 
u těchto žehliček se nemohla regulovat teplota. Zvrat začal po první světové válce, kdy 

Obr. 3 Stanislav Lachman 
s modelem své legendární žehličky 
ETA 211 
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se v roce 1920 začaly do žehliček montovat termostaty, které právě regulaci teploty 
umožnily. Od té doby se už začaly žehličky masivně šířit. Další technickou novinkou, 
která k tomu přispěla, bylo napařování. Tak odpadlo kropení prádla před vlastním 
žehlením. Jakmile se u žehliček začala zvyšovat prodejnost, stal se také důležitým kri-
tériem při jejich výběru design. Zaujal mne zejména český designér a konstruktér Sta-
nislav Lachman, který se proslavil návrhy mixérů, fénů a žehliček české značky ETA 
Hlinsko. Lachman, který nedávno zemřel v Jablonci nad Nisou, pocházel z Kladna. 
Svoji kariéru začal v podniku Kovotechna, kde navrhoval různé elektrické spotřebiče. 
Jeho nejlepším výrobkem byla kosodélníková žehlička ETA 211, již podle jeho slov, 
věnoval spoustu práce. 

„Zmíněná žehlička byla zajímavá svým kosodélníkovým tvarem se dvěma špičkami, 
díky nimž nebylo nutné ji při žehlení otáčet. Inovativní design se však neujal a většina 
československých domácností setrvala u typických žehliček s černou rukojetí. Samo-
zřejmě navržených rovněž Lachmanem.“ [4]

I v dnešní době je žehlička objektem zájmu designérů, kteří se snaží najít originální 
a inovativní řešení.
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2 TECHNICKÁ ANALÝZA 

2.1 Elektrické napájení
Všechny žehličky, až na úplně výjimky, jsou dnes napájené elektrickou energií. Vět-
šina z těchto žehliček má napájení klasickou přívodní šňůrou, ale existují i některé 
modely, zejména cestovní žehličky, které jsou na baterie. Žehličky na baterie se ovšem 
vyskytují velmi zřídka. I v dnešním světě existují místa bez možnosti připojení k elek-
trické energii, a tak mají určité uplatnění. Velkým problémem žehliček na baterie je 
ovšem malá výdrž současných baterí, neboť žehličky mají obecně velikou spotřebu. 
Žehličky napájené ze sítě přes přívodní šňůru jsou v ČR konstruované na napětí 230V. 
V jiných zemích je to obdobné, parametry se řídí podle místních norem. Pomocí elek-
trické energie ohříváme topné těleso, které je zabudováno v žehlicí desce. Je ve tvaru 
spirály, aby rovnoměrně vyhřálo celou desku. Toto těleso je vyrobené z odporového 
vodiče, který se ohřívá průchozím elektrickým proudem a uvolňuje tzv. Joulovo teplo. 
Pro vypočítání Joulova tepla používáme tento vzorec [12]: 

kde:

E [J] je Joulovo teplo
U [V] – napětí
I [A] – proud
R [Ω] – odpor vodiče
t [s] – čas. 

Pokud tento obvod zapojíme do sítě, která nám dodává konstantní napětí a zároveň  
můžeme vycházet i z toho, že celkový odpor našeho topného obvodu je v podstatě kon-
stantní, takže podle Ohmova zákona protéká obvodem ustálený proud. Z toho plyne, 
že teplo které vznikne za čas (t), kdy je obvod sepnut a protéká jím elektrický proud, je 
dáno pouze odporem topného obvodu. Abychom tedy měli na topném tělese co nejvíc 
tepla a zároveň, aby ve zbytku obvodu nedocházelo k velkým ztrátám energie, musí 
mít topné těleso výrazně větší odpor než ostatní části topného elektrického obvodu. 
Topné těleso je třeba izolovat od žehlicí desky, aby tato nebyla pod elektrickým napě-
tím. Navíc žehlící desku připojíme na ochranný vodič, aby v případě porušení izolace 
nedošlo k ohrožení života. Abychom byli schopni regulovat ohřev, musíme připojit 

2

2.1

Obr. 4 Zjednodušený návrh elektrického 
obvodu žehličky 

tIRtIUE ⋅⋅=⋅⋅= 2
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také termostat. Termostat ovládáme regulačním šroubem, který umístíme na povrch 
žehličky tak, aby se jím dalo jednoduše otáčet v souladu s ergonomickými pravidly. 
Důležitá součást termostatu je bimetalový pásek, což jsou dva pevně spojené kovové 
pásky, které mají rozdílnou teplotní roztažnost. Jakmile pásky ohřejeme, pásek s větší 
teplotní roztažností se roztáhne do větší délky než pásek s menší roztažností, a tak do-
nutí celý bimetalový pásek, aby se ohnul. A k čemu tenhle jev využijeme? Představme 
si, že máme v žehličce v jednom místě rozpojený obvod, který je zakončený dvěma 
svorkami. Když jsou svorky vodivě propojeny, tak onen obvod uzavírají a proud pro-
chází obvodem, tudíž se topné těleso zahřívá a jeho teplota stále stoupá. My ovšem 
chceme teplotu regulovat a držet ji pokud možno co nejvíce konstantní. Přimontujeme 
tedy jednu svorku na bimetalový pásek. Jakmile se topné těleso začne zahřívat, zahřívá 
i žehlicí desku a ta zase přenáší teplo na bimetalový pásek, který se náhle ohne, čímž 
rozpojí obě svorky, obvodem přestane proudit proud a topné těleso se přestane ohřívat. 
Ale jen do té doby, než bimetalový pásek dostatečně vychladne a znovu se narovná. 
Poté se i kontakty vrátí do původní polohy, obvod je zase propojený, topné těleso se 
znovu zahřívá a celý proces se opakuje znovu. Nejsme tedy schopni udržovat teplotu 
absolutně konstantní, ale skutečná teplota nám osciluje okolo nastavené teploty. Po-
kud chceme mít možnost volit si různé teploty, tak musíme ještě přidat tzv. regulační 
šroub. Ten tlačí na bimetalový pásek určitou silou, podle toho, jak ho utahujeme nebo 
povolujeme. Zmíněná síla působí proti síle pnutí bimetalového pásku, a tak při větším 
utáhnutí šroubu je třeba vyšší teploty na ohnutí pásku. Tak dosáhneme, že teplota že-
hlící desky osciluje kolem teploty kterou jsme nastavili na regulačním šroubu. Kont-
rolu sepnutí termostatu provedeme tak, že k němu sériově zapojíme diodu, která bude 
svítit, když je odvod zapojen, prochází proud a žehlička se ohřívá. Paralelně na diodu 
musíme ještě zapojit odporovou cívku, která sníží napětí na diodě, aby se rozsvítila.

2.2 Systém vlhčení prádla
Moderní žehličky mají dva různé režimy vlhčení prádla. Buď máme v žehlicí desce 
otvory, do nichž vedou trysky, kterými tam pouštíme vodu, která se průchodem ohřáté 
žehlicí desky ohřeje natolik, že se začne vypařovat a pára proudí dále na prádlo. To-
muto způsobu říkáme napařování. Nebo je v horní části žehličky nad špičkou žehlicí 
desky umístěna tryska, která před žehličku tryská studenou vodu. Tato tryska může 
být například umístěna i v madle žehličky. Oba dva režimy používají vodu ze společné 
nádržky. Tato nádržka může být zabudovaná v těle žehličky, ale také existují typy, kde 
je nádržka výměnná. To považuji za lepší řešení, neboť když napouštíme vodu, tak je 
zde menší nebezpečí, že se voda dostane dovnitř do žehličky a způsobí zkrat. Navíc 
můžeme vodu doplnit, aniž bychom museli odpojit žehličku ze zásuvky.

Obr. 5 Žehlící deska s topným 
tělesem 
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3 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 
Jak je patrné ze srovnání historických modelů a modelů z dnešní doby, základní obrysy 
žehličky se nezměnily, ale také je hned zřejmé, že přesto tvar žehličky dosáhl zásad-
ních změn. 

3.1 Tvar
Tvar žehličky je dán pohyby, které žehlička koná, a tím jak se drží. Také se dá říci, že 
základem pro tvar žehličky je žehlicí deska, která se pohybuje po látce v jedné rovině. 
Pro tento pohyb je důležité, aby látka kladla žehličce co nejmenší odpor, proto už his-
torické žehlicí desky měly tvar elipsy, která byla v některých případech na podélných 
koncích zašpičatělá. Přišel však další zlom, a to změna způsobu odkládání žehličky. 
Dnes se již žehličky při odkládání postaví na jednu její stranu, a to tak, aby se žehlicí 
deska nedotýkala látky. Proto musela být jedna strana žehlicí desky rovná a z elipsy 
tedy vznikl tvar připomínající zploštělou kapku. Elektronické zařízení žehličky není 
složité, takže tvar na něm není moc závislý. Další povinnou součástí žehličky je ná-
držka na vodu. Zde nám voda dovoluje určitou tvarovou volnost, musíme však dodržet 
požadovaný objem. Poslední požadavek se týká madlo, kterým budeme žehličku držet 
a který musí být perfektně ergonomicky zpracován.

3.2 Materiál
Žehličky se v dnešní době vyrábí především z plastových komponent. Ovšem žehlicí 
deska je kovová, což je jedna z neměnných podmínek, kterou musíme dodržet. Žeh-
licí deska musí vytvářet velký tlak na látku, navíc musí být tepelně vodivá, a proto 
musí být nutně z nějakého kovu, který bude tyto podmínky splňovat. Nemůže být 
tedy nahrazen plastem či jiným materiálem. Zbývající části žehličky, jak už bylo uve-
deno, jsou dnes většinou vyráběny z plastu, který je velice tvárný, levný a vyhovuje 
většině nároků. V případě madla můžeme uvažovat o některém jiném materiálu, který 
bude příjemný na dotyk, například bych volil nějakou měkkou gumu. Další součást, 
kde můžeme volit materiál, je nádržka na vodu. Zde je důležité, aby byla průhledná, 
abychom mohli odměřit správné množství vody. Proto používáme nejlépe průhledné 
plasty, vybavené odměrkou.

3.3 Barva
U žehlicí desky je barva opět dána materiálem, takže většinou se jedná o chromovou. 
U zbývající části žehličky už závisí barva pouze na designérovi. Obecně se pro žehlič-

3

3.1

3.2

3.3

Obr. 6 Návrh firmy Philips. Ale není 
možné jej odstavit.
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ky používá bílá barva v kombinaci s jakoukoliv doplňkovou barvou. Například nádrž-
ku na vodu je vhodné také barevně odlišit, ale pouze za podmínek, že bude zachována 
její průhlednost. Také je třeba vyznačit vhodnou barvou legendu na žehličce (stupnice 
na termostatu, tlačítka na ovládání napařování a vlhčení). Jelikož legenda musí být 
zřetelná hned na první pohled, musí být její barva transparentní a naprosto odlišná od 
celkové barevné kombinace žehličky. Také barva kontrolní diody, která signalizuje, 
zda právě žehlička topí či nikoliv, musí být kontrastní ke zbývající části žehličky.

3.4 Ergonomie
Ergonomie je jedním ze základních aspektů při navrhování tvaru žehličky. Nejprve si 
musíme uvědomit všechny interakce člověk – žehlička. Žehličku zpravidla ovládáme 
pouze jednou rukou, abychom druhou mohli třeba narovnávat žehlenou látku. Proto na 
žehličce navrhneme jednoruční madlo, které musí být dostatečně úzké, aby dobře se-
dělo do ruky. Většinou se madlo navrhuje tak, aby bylo rovnoběžné s žehlicí plochou,  
drží se v zadní části žehličky, neboť většinou žehličkou pohybujeme směrem dopředu 

Obr. 7 Příklad barevné kombinace 
s barevně odlišenou legendou 

Obr. 8 Zajímavě řešený tvar a dobře zvládnoutá 
ergonomie
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a je snažší ji tlačit než táhnout. Některé modely žehliček experimentují s tím, že se ma-
dlo od přední části žehličky směrem k zadní snižuje. Tím pádem vzniká opora, o niž se 
může ruka zapřít, a při pohybu směrem vpřed se žehlička lépe tlačí. Dalším úkolem je 
navrhnout ovládání žehličky v takové pozici vůči madlu, aby se dalo lehce ovládat jed-
nou rukou, kterou žehličku držíme a nesmíme být nijak omezeni v žehlení. V dnešní 
době se ovládání nejčastěji navrhuje pro palec (tlačítka) a regulační šroub termostatu 
se umisťuje přímo pod madlo, takže je lehce dosažitelný a následně pak i ovladatelný.

Určíme si tedy základní podmínky, které jsou na návrh žehličky kladeny: 
- Žehlicí deska musí mít jednu (nejlépe zadní) stranu rovnou, aby se umožnilo jedno-
duché odkládání žehličky.
- Na tuto odkládací stranu musí navazovat minimálně tři body, o které se žehlička 
bezpečně opře.
- Žehlicí deska musí být z tepelně vodivého a těžkého materiálu.
- Barvy legendy žehličky musí být transparentní a odlišné od celkové barevné kompo-
zice žehličky.
- Držadlo na madle musí být umístěno v zadní části žehličky, aby byl zaručen co nej-
snažší pohyb.
Těmito pravidly se tedy budeme řídit při navrhování designu žehličky.
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU
Při navrhování žehličky jsem byl hned ze začátku omezen několika podmínkami, které 
jsme si již postupně uvedli v analýzách. Přesto jsem měl dostatek prostoru, pro své 
návrhy. Jelikož neexistuje moc typů žehliček, tak jsem si celkem pochopitelně vybral 
návrh běžné žehličky na prádlo pro denní použití. Velkou výzvou pro mě jako pro 
muže přitom bylo, navrhnout přístroj, který používají, až na výjimky, pouze ženy. Je 
samozřejmé, že než jsem dospěl k finální podobě, musel můj koncept projít určitým 
vývojem. Tento vývoj je zde zachycen pomocí variantních návrhů.

4.1 Prvotní návrhy
Zde hned na začátku jsem se snažil najít základní tvar. Jak je vidět na skice (Obr. 9),  
zaměřil jsem se na dynamické tvary. Ovšem hned se objevily základní nedostatky. Na 
vrchní skice je madlo nepohodlné pro držení, i když tvar je velice zajímavý. Návrh na 

spodní skice se sice dobře drží, ale nemůžeme jej, jak je dnes u žehliček zvykem, od-
ložit na stranu, aniž bychom žehličku nechali zapnutou. Nezbývalo mi tedy nic jiného, 
než hledat a navrhovat dále.

4.2 Varianta A
Další variantu zobrazenou na obrázku (Obr.10) lze sice jednoduše odložit, ale držení 
opět není ideální. Tvary jsou sice dynamické, ale dost agresivní. Žehlička je přece 
jenom nástroj hlavně pro ženy, a proto se k ní hodí spíše ladné a oblé tvary. Navíc 

Obr. 9 Prvotní skici 

Obr. 10 Varianta A
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celkový tvar žehličky je hodně robustní. Zajímavé je umístění nádržky v přední části 
těla žehličky, což nám umožní i jednodušší vyjímání této nádržky. Dále bych také 
zmínil absenci odkládací zadní desky, která byla nahrazena deskou menší a jedním 
pomocným opěrným bodem. Zde jsem vycházel z pravidla, že stabilita je zaručena 
třemi body. Musíme ovšem počítat s umístěním navlhčovací trysky, což nám tento tvar 
neumožňuje, neboť sklon čela žehličky je málo kolmý a tryska tak nedostříkne před 
žehličku.

4.3 Varianta B
U této varianty již proběhly zásadní tvarové změny. Sklon čela žehličky je více kolmý 
a tvary jsou již zaoblené a ladnější. Změnila se celková tvář žehličky. Tvary jsou sty-

lizované do jednoduchých křivek, které dávají vyniknout madlu, jež je nyní výrazně 
odlehčené. Nádržku jsem přesunul doprostřed, pod madlo. To se ovšem neukázalo 
jako šťastné řešení, neboť nádržka je velice objemná a nezapadá do celkové koncepce. 
Dále také zadní plocha, ohraničená hranou, působí velice tvrdě a měla by být vyřešená 
jemněji.

4.4 Varianta C
Tato varianta znovu počítá s nádržkou umístěnou v přední části žehličky v kombinaci 
s ladnějším tvarem. Opět však vyvstává problém s dostřikem vlhčící trysky. Zadní 

plocha sice působí klidněji a stabilněji, když na ní žehličku odstavíme, ale není zde 
tvarově vyřešeno ovládání termostatu, a kdybychom tady použili jakýkoliv standardní 
tvar, tak nám nezapadne do celkového tvaru žehličky.

Obr. 11 Varianta B 

Obr. 12 Varianta C

4.3

4.4
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4.5 Varianta D – Finální řešení
Nakonec jsem se tedy rozhodl, si z každé varianty vzít to lepší a zkombinovat vše 
do finálního tvaru. Základní tvar je odvozený z varianty B, kde jsem dbal na to, aby 
čelo žehličky bylo dostatečně kolmé pro umístění vlhčící trysky a nebránilo tak v její 
funkci. Z ostatních variant jsem využil hlavně zajímavého umístění nádržky na vodu, 

a tudíž jsem ji i v této variantě přesunul do čela žehličky. Jak již bylo výše uvedeno, 
odlehčí se tím tvar a usnadníme si její vyjmutí. Ovládání termostatu jsem přizpůsobil 
celkovému tvaru žehličky a opěrná plocha na odložení celého výrobku je nahrazena 
trojicí bodů. Tyto nám, podle dřívější úvahy, dokonale zaručí stabilitu

Obr. 13 Varianta D
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5 ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ
Jedním z hlavních aspektů, které musíme vzít v úvahu při vypracování návrhu, je ergo-
nomie. Žehličku budeme ovládat především rukou, a proto se v tomto případě budeme 
zabývat především ergonomií ruky.

5.1 Držení
Základním předpokladem k bezproblémovému žehlení je pohodlné a jednoduché drže-
ní žehličky. Madlo má proto elipsovitý průřez. Pro větší pohodlí je hřbet madla potažen 
pogumovanou opěrkou, která také zabraňuje prokluzování madla v ruce. Madlo musí 
být také přiměřeně dlouhé s dostatečnou tolerancí, abychom eliminovali možnost, že 
někomu bude malé. Na mé žehličce měří madlo téměř dvanáct centimetrů. Podle knihy 
Designing for People (viz Obr. 14) je minimální šířka ženské dlaně (u 2,5 percentil po-
pulace) 6,6 cm a maximální šířka mužské dlaně (u 97,5 percentil populace) je 9,7 cm. 

5.1

5

Obr. 14 Ergonomie lidské ruky
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Takže můžeme říct, že délka mého madla je dostačující. Dalším důležitým rozměrem 
je šířka a výška průřezu. Jednak musí být madlo dostatečně široké, aby se drželo pev-
ně a neztrácelo se v ruce. Ale také musíme brát v potaz, že zejména ženy, které podle 
mých předpokladů budou hlavními uživatelkami této žehličky, mají většinou drobněj-
ší ruce, a proto je pro ně třeba navrhnout tak tenké madlo, aby se jim dobře drželo. 
Rozměry průřezu madla se na mém návrhu pohybují od dvou až do čtyř centimetrů. 
A podle obrázku z knihy je doporučený průměr madla od 1,9 až do 4,4 centimetrů. To 
znamená, že rozměry mého madla se tedy pohybují v uvedeném rozsahu. 

5.2 Ovladače a sdělovače
Dalším úkolem bylo vyřešit ovládání tlačítek a termostatu. K ovládání termostatu slou-
ží dotykové pole, které je umístěné pod madlem, a mým záměrem bylo, aby se ovlá-
dalo palcem a ukazováčkem nebo prostředníčkem, aniž bychom museli pustit madlo. 
Pro zvýšení nebo snížení teploty přejedeme prstem po dotykovém poli. V mém návrhu 
je vzdálenost mezi madlem a ovladačem termostatu 4,5 cm, což je dostatečné, neboť 
délka ženských palců se pohybuje kolem šesti centimetrů. Ovládat jej také můžeme 
druhou rukou, ale s tím se moc nepočítá, neboť je to nepraktické. Displej na ovládání 
termostatu nám zobrazuje důležité údaje, jako například aktuální teplotu žehlicí desky, 
nebo nám napoví pro jaký typ látky je daná teplota nejvhodnější. Okolo displeje jsou 
umístěné diody, které nám teplotu znázorňují schematicky podle barvených odstínů, 
takže nám stačí letmý pohled, abychom zjistili stav žehličky. Dobrá viditelnost dis-
pleje je jeho další důležitou vlastností. Pokud se díváme kolmo k půdorysu, tak nám 
ve výhledu zabraňuje madlo. Ale pokud se budeme dívat mírně ze strany, což bývá 
nejčastější pohled při práci s žehličkou, tak uvidíme celý displej velmi dobře. Zbývají 
ještě tlačítka na ovládání vlhčení. Obě dvě jsou dosažitelná palcem a opět nemusíme 
pouštět madlo. Tlačítka jsou označená jednoduchými piktogramy, zobrazujícími jestli 
jsou určená pro napařování nebo kropení.

5.3 Odkládací poloha
Dosud jsme brali v úvahu, že žehlička je ve standardní žehlicí poloze. Ale musíme 
počítat s tím, že ji budeme chtít také odložit, abychom upravili látku nebo vyměnili 
vodu. V tomto případě musíme rovněž zohlednit ergonomii. Jakmile bude žehlička 
v odstavné poloze, prostor mezi madlem a ovládáním termostatu bude uzavřený. Proto 
jej musíme navrhnout dostatečně velký, aby se do něj vešla bez problému celá ruka. 

Obr. 15 Ergonomie držení žehličky
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Dále musíme dbát na bezpečnost u této polohy, a proto musíme zajistit, aby se rozžha-
vená žehlicí deska nedotýkala textilu, žehlicího prkna, nebo jiného předmětu, neboť 
hrozí nebezpečí požáru. 

5.4 Doplňování vody
Je třeba také ergonomicky vyřešit vyjímání nádržky na vodu. Toto vyjímání můžeme 
provádět jak v žehlicí, tak v odstavné poloze, navrženo je však zejména pro polohu 
odstavnou, neboť předpokládám, že v ní bude uživatel vyměňovat vodu nejčastěji. 
Tlačítka na vyjímání nádržky musí být ergonomicky navržena tak, aby byl uživatel 
schopen je stisknutím prsty jedné ruky zmáčknout a poté nádržku tou samou rukou 
vyjmout.

Obr. 16 Ukázka odkládací polohy

5.4
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6 TVAROVÉ (KOMPOZIČNÍ) ŘEŠENÍ
Jak jsem již uvedl, tvarově musím vyhovět ergonomickým a konstrukčním požadav-
kům. Teoreticky tedy moc prostoru na tvorbu nemám, ale prakticky mě tyto požadavky 
až tolik nesvazují. Můj tvar je založen na jedné křivce, okolo níž je vystavěno celé tělo 
žehličky. Obrazně lze říct, že tělo žehličky „vyrostlo“ z žehlicí desky a na konci se pod 
náporem vzduchu ohnulo, čímž získalo dynamický tvar. Tento tvar je vyjádřen ladný-
mi obrysovými křivkami, které jsou patrné zejména na půdorysném, bokorysném a ná-
rysném pohledu. K tomuto ladnému tvaru jsem musel přidat ovládací prvky ve formě 
tlačítek na čele žehličky a ovládání termostatu v místě ohnutí pod madlem. Jejich tvary 
jsem se snažil přizpůsobit celkovému tvaru, ale byl jsem limitován hlavně ergonomií 
ruky a také tvarem zařízení, která jsem do žehličky zakomponoval. Nádržka na vodu 
a opěrka vznikly rozdělením hlavního tvaru, takže nenarušují jeho siluetu a naopak 
odlehčují celkový tvar. Nakonec jsem pouze lehce zvýraznil ony tři body, o které se 
žehlička bude opírat při odložení.

Obr. 17 Tvarové křivky - bokorys 

Obr. 18 Tvarové křivky - půdorys

Obr. 19 Tvarové křivky - nárys
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
Grafické řešení mého návrhu je částečně dáno tvarem žehličky. Rozhodl jsem se pro 
variantu jedné hlavní barvy, doplňkové barvy a dalších funkčních barev, které jsou 
však zastoupeny minimálně.

7.1 Hlavní barva
Tato barva bude pokrývat téměř celé tělo žehličky. Bude tedy tvořit z větší části celko-
vý dojem, kterým bude žehlička působit na uživatele. Znovu si zde musíme uvědomit, 
že většinu uživatelů budou tvořit ženy. Proto je dobré volit jemné a neagresivní barvy.  
Já jsem nakonec jako hlavní barvu zvolil bílou, která navozuje pocit čistoty. Držel 
jsem se léty prověřené tradice, kdy většina žehliček měla bílou barvu.

7.2 Doplňková barva
Tato barva, kterou jsou zbarveny doplňkové části žehličky, jako je například opěrka 
nebo úložiště na tlačítka, podkresluje celkový dojem. Může zvýrazňovat různé křiv-
ky, které odlehčí tvar žehličky, ale v mém případě by spíše měla doplnit hlavní barvu 
a podpořit celkový tvar. Proto jsem zvolil jako doplňkovou barvou šedou s lehkým 
nádechem modré.

7.3 Funkční barvy 
Zde se jedná o soubor barev, které musí vyhovovat funkci, pro niž jsou použité, a proto 
se při jejich volbě nemůžeme řídit celkovou barevností žehličky. Tyto barvy použije-
me u nádržky na vodu, u displeje a u indikátoru teploty. U nádržky musíme dodržet 
alespoň orientační průhlednost, abychom mohli pohledem odhadnout množství vody 
v nádržce. Průhlednost můžeme zajistit průhledným materiálem, a tudíž máme určitou 
volnost ve volbě barvy, nesmíme však volit transparentní barvu. Jelikož doplňková 
barva je nevýrazná, můžeme i nádržku sladit do šedé barvy. Displej musí plnit infor-
mační funkci a být dobře viditelný. Proto volíme kombinaci černého pozadí a zeleného 
textu. Indikátor teploty, který je rozdělen na sedm polí a rozmístěn kolem displeje 
graficky znázorňuje teplotu. Každé pole má dva stavy: aktivní a neaktivní, podle výše 
teploty. V neaktivním stavu bude pole černé. V aktivním stavu se každému poli přiřadí 
určitá barva odpovídající dosažené teplotě. Když pak budou všechna pole aktivní, do-
hromady budou tvořit přechod ze žluté do červené barvy. Přechod ze žluté do červené 
barvy jsem zvolil, neboť symbolizuje barvu většiny materiálů, které rozžhavíme.

Obr. 20 Barevná varianta finální - šedá 

7.1

7

7.2

7.3
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Obr. 21 Barevná varianta - rudá 

Obr. 22 Barevná varianta - purpurová 

Obr. 23 Barevná varianta - azurová 

Obr. 24 Barevná varianta - černá 
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8 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

8.1 Výrobní materiály
V této oblasti jsem se rozhodl neexperimentovat a držet se tradičních materiálů. Žehlicí 
deska bude tedy vyrobena z těžkého kovu. U vnitřního zařízení žehličky jsou materiály 
dány konstrukčními normami. Kryty žehličky, stejně jako její tlačítka, budou plastové, 
můžeme však uvažovat i o kompozitu. Displej bude vyrobený z černého sklíčka, pod 
nímž bude klasická technologie krystalických displejů. Nádržku na vodu jsem navrhl 
z průhledného plastu. Nemusí být úplně průhledný, postačí jen, aby byl vidět náznak 
hladiny vody. Opěrku na madle jsem se rozhodl navrhnout gumovou, neboť guma 
dobře splňuje ergonomické požadavky.

8.2 Popis elektrického zapojení
Jak již jsem již uvedl, je většina dnešních žehliček je elektrických a nejinak je to 
i u mého návrhu. Můj návrh žehličky bude napájen ze sítě pomocí elektrické přívodní 
šňůry, jejíž parametry odpovídají normám ČR i EU (230V, 50Hz). Pomocí elektrické-
ho proudu budeme ohřívat přes topné těleso žehlicí desku, která pak pomocí vysoké 
teploty a velkého tlaku narovná různé záhyby na textiliích. Rovněž musíme dbát na 
bezpečnost a ochranu proti případnému úrazu způsobeným elektrickým proudem. Pro-
to jsou celý elektrický obvod žehličky a napájecí šňůra dostatečně izolovány. Jak již 
bylo uvedeno v analýze, tak u topného tělesa vzniká nebezpečí, že se poruší izolace 
a elektrický proud začne probíjet žehlicí desku. Proto navrhuji žehlicí desku napojit na 
ochranný vodič, aby se tak zabránilo možnému úrazu. 

8.3 Rozbor konstrukce
Jelikož je tato žehlička napařovací, tak jsem navrhl i napařovací mechanismus, je-
hož trysky jsou umístěné jak v žehlící desce, tak i na čele žehličky. Velice důležitou 
součástí je zde nádržka na vodu, kterou jsem umístil také do čela žehličky hned pod 
navlhčovací trysku. Tato nádržka je odnímatelná, abychom při naplňování nemuseli 
složitě žehličku vypojovat ze sítě. Doplňování vody je tak jednodušší, rychlejší a hlav-
ně bezpečnější, neboť tak minimalizujeme možnost, že voda proteče tam, kam nemá 
a způsobí zkrat. Jelikož je při žehlení také velice důležitý tlak, je nutné provést dobré 

Obr. 25 Návrh žehlící desky 
a topného tělesa 
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rozložení sil. Jednak sama žehlička působí tíhovou sílou na žehlenou látku, dále i naše 
ruka vyvíjí silové působení stejným směrem. Proto jsem konstrukčně žehličku upra-
vil tak, aby byla nádržka na vodu umístěna na čele žehličky a v tomto místě je pak 
soustředěná větší část hmotnosti žehličky, zatímco držadlo je navrženo spíše v zadní 
části žehličky, aby tak vyrovnalo celkové zatížení. Zde si musíme uvědomit, že se 
dostáváme ke kritickému bodu, neboť držadlo je navrženo tak, že je upevněno pouze 
na jednom konci a bude na něj působit velká zátěž. A právě v tomto ohybu můžeme 
předpokládat působení velkého ohybového momentu síly, takže celé držadlo bude na-
máháno na ohyb. Proto navrhuji boční stěny žehličky vyztužit dvěma ohnutými profily 
z oceli či jiného pružného kovu, který bude splňovat ohebnostní požadavky. 
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9 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 

9.1 Ekonomická funkce
Tento výrobek by měl být dostupný široké veřejnosti a od toho by se také měla odvíjet 
jeho cena. Tu bych při současných tržních poměrech nastavil na 700 – 1000 Korun 
českých. Poté bych cenu upravoval podle statistik prodeje. Také bych doporučil začít 
hned po uvedení výrobku na trh masovou reklamní kampaň, která by netrvala dlouho 
a měla by za cíl informovat o novém výrobku a jeho hlavních přednostech. Pak bych 
propagaci ustálil na normální úroveň. Aby bylo dosaženo dobrého poměru kvality 
a výrobních nákladů, tak navrhuji vrchní krycí díly vyrábět vstřikováním plastů do 
předem připravených forem. Další možností, jak snížit výrobní náklady, je zavést dob-
ře navrženou automatickou výrobu. Je pravda, že výrobní náklady se dají také snižovat 
tím, že žehličku budeme vyrábět z alternativních materiálů. Ovšem zde musíme vždy 
dbát na to, abychom nesnižovali kvalitu výrobku.

9.2 Psychologická funkce
Psychologicky působí žehlička na člověka nejvíce tvarem, ale také samotné žehlení 
má na člověka psychologický efekt. Je to činnost, která člověka psychicky uklidňuje. 
Dokonce někteří psychologové přímo doporučují žehlení svým pacientům jako uklid-
ňující činnost. S tím by měly korespondovat i tvary a křivky na žehličce. V mém návr-
hu jsem se proto rozhodl tvarově koncipovat žehličku tak, aby působila pokud možno 
jednoduše a uhlazeně. Toho jsem chtěl dosáhnout tím, že jsem se vyhnul ostrým hra-
nám a navrhl jsem je co nejvíc zaoblené. I na první pohled jsou na modelu patrné oblé 
křivky s jemnými přechody. Když totiž člověk spatří jakýkoliv předmět,  hned na první 
pohled si představí, jak se s ním bude pracovat. A pokud navrhneme výrobek, který 
bude přehuštěn různými tlačítky a bude mít složitý tvar, tak bude člověk spíše zahlcen 
úvahou, jak se v něm vyznat, což ho dostatečně odradí, aby s tímto výrobkem praco-
val. Dokonce pokud takový výrobek budeme nabízet v běžném obchodě, kde bude vy-
staven vedle většího množství konkurenčních modelů, tak zůstane nepovšimnut. Zde 
je dobré se zmínit o marketingovém výzkumu, který se zabýval chováním zákazníka 
při prohlížení letáku ze supermarketu: 

„Při listování katalogem připadá na jeden druh zboží asi 1,3 vteřiny zákazníkova po-
hledu.“ [9]

Pokud máme zaujmout člověka za 1,3 sekundy, tak je třeba navrhnout jasný a jedno-
duchý tvar, který navíc bude vynikat mezi konkurenčními modely a hned zákazníka 
psychologicky přitáhne. Právě toho chci se svým modelem dosáhnout.

9.3 Sociální funkce
Jak jsme již zmínili v psychologické funkci výrobku, tak čas, kdy náš výrobek může 
zaujmout zákazníka, je velice krátký. Společenská funkce sice není rozhodující při 
volbě výrobku, ale spolu s psychologickou funkcí může i ona na první pohled při-
táhnout pozornost, což je také důležité. Proto jsem se držel zásady, že tvar žehličky 
by neměl být jakkoliv vulgární, aby nepobuřoval společnost. Také jsem se vyvaroval 
všelijakých divokých tvarů, které by mohly člověka rozběsnit. Celkový tvar žehlič-
ky je dynamický, což z něj děla společensky ceněnou věc, protože působí moderně 
a z obyčejného domácího spotřebiče se tak stává i okrasný prvek vaší domácnosti. To 
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jistě ocení Vaši přátelé nebo jakákoliv jiná neočekávaná návštěva. Dále tento dynamic-
ký tvar symbolizuje rychlost pohybu při žehlení, což je dalším vítaným atributem při 
výběru žehličky. Člověk by měl být touto žehličkou povzbuzován k žehlení, a to až do 
té míry, aby se ze zdánlivě nudné činnosti stala zábava.
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ZÁVĚR

Finální návrh žehličky se v zásadě drží tradičních tvarů, které se vyvíjeli už od stře-
dověku. Ovšem podařilo se mi je upravit do moderní podoby a také jsem se v návrhu 
pokusil zaexperimentovat s různými prvky. Doufám, že to prospělo celkovému návrhu 
a můj koncept žehličky tak bude vítaným pomocníkem do domácností, který ulehčí 
a zpříjemní žehlení.
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