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ABSTRAKT
Diplomová práca je zameraná na design poloprofesionálneho šijacieho stroja  
s ohľadom na potreby krajčírov - živnostníkov a mikropodnikov. Cieľom dizajnu je 
priniesť nové ergonomické a atraktívne tvarové riešenie šijacieho stroja so stolom ako 
jeden celok.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ
dizajn, šitie, vyšívanie, šijací stroj, remeselný šijací stroj, šijacia pracovná stanica

ABSTRACT
The master thesis is focused on design of semi-professional sewing machine regarding 
tailor’s needs. The goal of this master thesis is to bring a new ergonomic solution with 
attractive styling. The sewing machine would be connected with table as one unit.

KEYWORDS
design, sewing, embroidery, sewing machine, semi-professional, craft,  
sewing workstation
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1 ÚVOD

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom dizajnu multifunkčného šijacieho stroja 
určeného pre mikropodniky do desať zamestnancov a živnostníkov zameriavajúcich 
sa na zákazkové šitie odevov a iných textilných výrobkov. Podstatou riešeného prob-
lému je splnenie požiadaviek z praxe kladených na toto zariadenie. Jedná sa o ergono-
mické riešenie pracovného priestoru, prehľadnosť ovládačov, jednoduchá a intuitívna 
manipulácia so zariadením. Musí byť pritom zohľadnená aj cenová politika výrobcov 
obdobných šicích strojov a pracovísk, ako aj finančné možnosti cieľovej skupiny. 

1
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2 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA

2.1 Designová analýza
Šijací stroj sa stal súčasťou domácností, krajčírskych dielní a veľkých podnikov zao-
berajúcimi sa výrobou odevov. Jednotlivým požiadavkám boli prispôsobené aj šijacie 
stroje. Pre domácnosti vznikli tzv. kufríkové š. stroje, respektíve ako samostatný kus 
nábytku – vypadali ako skrinky, ktoré sa po otvorení premenili na pracovisko domácej 
krajčírky, ktorá mala všetko potrebné po ruke - u nás výrobcovia Minerva, Veritas. 
[1,2] Rozlišovali sa na manuálny – šliapací pohon a elektrický. V neskoršej dobe sa 
do popredia dostali kufríkové stroje, ktoré spájajú výhodu kompaktnosti celého stro-
ja a možnosť ho schovať do úložných priestorov bytu. Toto riešenie však má svoje 
značné nevýhody, ktoré sa prejavujú hlavne pri dlhodobejšom šití a to zlá ergonómia 
pri práci. [3,4] Malé krajčírske dielne využívajú aj zariadenia určené profesionálom, 
sú to stroje jednoúčelové, ktoré sú prispôsobené každodennej 8 hodinovej nepretržitej 
prevádzke. Ich veľká prednosť je v riešení pracoviska, možnosť kotvenia stroja v stole 
na to určenom, úložné priestory na malé príslušenstvo, jednoduchá údržba a prakticky 
bezporuchový chod. [5] Nevýhodou je vysoká nadobúdacia cena a fakt, že na rôzne 
úkony je potreba zakúpenie stroja na to určeného. [1,2,6] Malé dielne si spravidla 
vystačia s troma rôznymi šijacími strojmi, z ktorého jeden je multifunkčný. [7] Pre 
našívanie gombíkov, ozdobné šitie, vyšívanie využívajú poloprofesionálne šicie stroje, 
ktoré sú spomenuté nižšie.

2.1.1 Tvaroslovie, rozmiesnenie prvkov
Po stylingovej stránke sa tieto produkty držia zaužívaného hranatého tvarovania s mier-
ne zaoblenými hranami, skosením v oblasti hlavy stroja a tvarovo akoby upriamujú 
pozornosť na patkový a ihlový mechanizmus, kde prebieha proces šitia. U niektorých 
modelov môžeme nájsť mierne organické tvarovanie (Brother XV8500D a Husqvarna 
Designer Epic), ktoré odlišuje tieto modely od konkurencie. Zaujímavým a funkčným  
zaoblením prednej hrany disponuje Pfaff (Obr. 2-4), ktorá spríjemňuje pohyb rúk a es-
teticky prepája celú hmotu šijacieho stroja.

Obr.2-1 Janome Horizon 15000 [34]
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Obr.2-2 Brother XV8500D [35]

Obr.2-3 Bernina B880 [36]

Obr.2-4 Pfaff Creative Sensation Pro II  [37]
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Šijacím strojom tejto kategórie dominuje veľký 7 až 10“ dotykový displej umiestnený 
na pravom paneli, alebo ramene stroja (Bernina B880). [8,9,10,11,12] Ovládanie väč-
šiny funkcií je združené do tohto prvku. Na ramene nájdeme niekoľko ďalších tlačidiel 
slúžiace na základné funkcie ako: spustenie alebo zastavenie šitia, zdvih prítlačnej 
patky, automatické zavedenie nite do ihly, odstrih nite, tlačidlo spätného chodu, nasta-
venie rýchlosti šitia a indikátor výmeny cievky spodnej nite. 

2.1.2 Displej
Rozmiestnenie jednotlivých ikon na displeji je tvorené s ohľadom na jednoduchosť 
používania. Sú tu zobrazené druhy rôznych stehov, nastavenie dĺžky stehu, napnutie 
vrchnej, alebo spodnej nite, funkcia vyšívania nášiviek, nastavenia samotného stroja 
a podobne. Ovládanie je prispôsobené na ľudskú ruku, ikony sú dostatočne veľké. 
V príslušenstve ale môžeme nájsť aj dotykové pero, ktoré uľahčí zadávanie príkazov 
v prípade, že si užívateľ nie je istý ovládaním prstami. Taktiež je toto pero využiteľné 
na kreslenie vzorov výšiviek priamo na displeji šijacieho stroja. [10]

Obr.2-6 Husqvarna Designer Epic [38]

Obr.2-5 Janome Horizon 15000 [39]
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Obr.2-7 Bernina B880 [40]

Obr.2-8 Brother XV8500D [41]

Obr.2-9 Pfaff Creative Sensation Pro II [42]
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Z obrázkov je zrejmé, že výrobcovia sa snažia o jednoduché grafické rozhranie s prí-
jemnými farebnými kombináciami a minimálnym množstvom textu, čo neplatí pre 
Husqvarnu (Obr. 2-11). 

2.1.3 Úložné priestory
Dôležitou súčasťou samotného šijacieho stroja, alebo aj kompletného pracoviska so 
stolíkom sú úložné priestory. Slúžia na uschovanie príslušenstva, ktoré je dodávané 
spolu so zariadením nevyhnutného pre rôzne postupy pri šití, zošívaní, či prešívaní 
rôznych druhov látok. [13] Toto príslušenstvo zahŕňa takzvané patky, ktoré majú za 
účel vyrovnať a pevne prichytiť tkaninu v oblasti ihly tak, aby sa pri styku s ihlou ne-
pohybovala, alebo nekrčila. Nájdeme tu aj lemovače a iné špeciálne nástavce, vďaka 
ktorým sa prešívajú okraje tkaniny, alebo obšívajú dierky na gombíky.

Obr.2-10 Husqvarna Designer Epic [43]

Obr.2-11 Uloženie príslušenstva, Janome Horizon 15000 [44]
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So šijacím strojom značky Janome som s stretol aj pri návšteve krajčírskej dielne 
v Nižnej na Slovensku. Riešenie úložného priestoru je obdobné, ako u väčšieho mo-
delu Horizon 15000 (Obr. 2-11), obsahuje tiež rebrovanie na umiestnenie cievok a sa-
motných patiek. Väčšie príslušenstvo ako lemovače je uschované v schránke za ihlou 
- teda na odvrátenej strane od užívateľa, čo značne komplikuje prístup. Riešenie Hori-
zonu 15000 je v tomto prípade užívateľsky príjemnejšie.

2.1.4 Umiestnenie nití
Vedenie a samotné uloženie nite u väčšiny šijacích strojov tohto typu sa ukrýva pod 
vrchným odklopným panelom. Výnimku tvorí Bernina, ktorá umiestnila na pravý 
okraj modelu B880 výrazný priehľadný tónovaný kryt, pod ktorý je možné vložiť niť 
aj väčšieho návinu (hrubší valček nite). U tohto modelu nie je potrebné manipulovať 
s vrchným krytom a mať ho pri šití otvorený. 

Obr.2-12 Uloženie patiek a cievok, Janome 8200QC

Obr.2-13 Vyjímateľná schránka, Pfaff [45]

2.1.4
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Na vnútornej strane veka môžeme u niektorých modelov nájsť aj kompletný zoznam 
stehov. 

Obr.2-14 Veko Janome QC8200

Obr.2-15 Umiestnenie nite, Brother  [46]

Obr.2-16 Čiastorne odklopný kryt, Husqvarna [47]
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Vedenie nite od cievky k ihle je v dvoch drážkach tomu určených, ktoré výrazne 
ovplyvnia vzhľad hlavy šijacieho stroja. Bernina tento problém vyriešila navliekaním 
nite pozdĺž vrchného krytu a skrz bočnú stranu hlavy, čím zachovala celistvú podobu 
predného panelu. [8]

2.1.5 Vyšívanie
Poloprofesionálne šijacie stroje majú zabudovanú funkciu vyšívania. Je k tomu po-
trebné nasledovné príslušenstvo - upínač textílie a prídavný krokový motor, ktorý po-
súva upínač v dvoch osiach. Hotové vzory je možné nájsť na internetových stránkach 
výrobcu a nahrať ich do vnútornej pamäti šijacieho stroja prostredníctvom USB flash 
disku [8], alebo tieto vzory pomocou pera nakresliť. [9]
Pri vyšívaní vie stroj využiť viacero farieb nití avšak naraz dokáže pracovať len s jed-
nou. Počas vyšívania je preto potrebné nite meniť. [8]

Obr.2-17 Netradičné umiestnenie nite, Bernina [48]

Obr.2-18 Predný panel modelu B880, Bernina [49]

2.1.5
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2.1.6 Stôl ako príslušenstvo
Vzhľadom k tomu, že tieto šijacie stroje sú koncipované ako prenosné - kufríkové, 
pri šití je potrebné ich umiestniť na stôl. Klasické domáce pracovné stoly nedisponu-
jú výškovým nastavením, alebo možnosťou zapustenia šijacieho stroja tak, aby bola 
stehová doska v jednej rovine s doskou stola. Pri takomto riešení môžu po dlhšom šití 
krajčírku bolieť ruky a ramená. [7]
Stôl s možnosťou zapustenia šijacieho stroja do roviny so stolovou doskou je možné 
zakúpiť ako univerzálny k rôznym modelom a rozmerom. Niektoré z nich disponujú 
aj výškovým nastavením. [14] Vzhľadom k univerzálnosti takýchto riešení je potrebné 
od výrobcu zakúpiť plastový kryt, ktorý prekryje priestor medzi šijacím strojom a vý-
rezom v stole.

Obr.2-20 Šijací stroj osadený príslušenstvom na vyšívanie, Bernina [48]

Obr.2-19 Kreslenie výšivkového vzoru, Brother [41]
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Obr.2-21 Univerzálny stolík s výrezom na šijací stroj. [16]

Obr.2-22 Plastová doska prekrývajúca hrany výrezu [50]



Prehľad súčasného stavu poznania

strana
24

2.2 Technická analýza
Šijacie stroje môžeme rozdeliť do niekoľkých základných kategórií. Odlišujú sa hlav-
ne podľa určenia, kde budú využívané. Iné rozdelenie môže byť podľa šicieho úko-
nu, využitých materiáloch v konštrukcii (plastový alebo kovový skelet) a podobne. 
V krajčírskych dielňach sa môžeme stretnúť s profesionálnymi a poloprofesionálnymi 
šijacími strojmi, ktorých funkcie a využitie bližšie popíšem v tejto analýze.

2.2.1 Domáce šijacie stroje
Tento typ je určený pre občasné použitie v domácnostiach. Jeho hlavnou prednosťou 
je kompaktnosť - šijacie stroje sú navrhnuté tak, aby splnili svoju funkciu a zároveň 
nezaberali pri skladovaní príliš veľa priestoru. Ďalšou kľúčovou vlastnosťou je nízka 
nadobúdacia cena, zabudované základné funkcie a stehy a jednoduchá obsluha. Tieto 
stroje oslovia najmä gazdinky, ktoré občasne potrebujú upraviť kus oblečenia (najčas-
tejšie je to skracovanie, predlžovanie, našívanie zipsov a gombíkov). 

2.2.2 Poloprofesionálne šijacie stroje
Táto kategória je podobná šijacím strojom pre domáce použitie hlavne vzhľadom. Líši 
sa kvalitnejším spracovaním - kostra týchto strojov je zvyčajne kovová, majú väč-
šie množstvo zabudovaných funkcií pre náročnejších užívateľov vrátane špeciálnych 
úkonov ako napríklad CNC vyšívanie vzorov. Na viacerých modeloch môžeme nájsť 
veľký dotykový displej cez ktorý sa celé zariadenie ovláda. 

2.2.3 Profesionálne šijacie stroje
Táto kategória je určená hlavne profesionálnym krajčírkam, módnym salónom a veľ-
kým fabrikám špecializujúcim sa na šitie odevov. Tieto stroje sú navrhnuté ako jed-
noúčelové - pre daný typ šicieho úkonu a na konkrétny typ stehu. Použité sú tu odolné 
kovové materiály, vďaka ktorým je stroj schopný fungovať v nepretržitej prevádzke 
niekoľko rokov bez závažnej poruchy. [5] Šijacie stroje sa dodávajú so stolmi ako 
kompletné pracovisko.  

Overlock
Overlock, taktiež nazývaný aj obnitkovací stroj patrí medzi základné vybavenie kraj-
čírskej dielne. [7] Šije a zastriháva okraj látky v jednom šicom úkone. Tieto stroje sú 

Obr.2-23 Overlockový 3-nitý steh, zošitie elastických tkanín. [15]

Obr.2-24 Overlockový 4-nitý steh, najčastejšie používaný. [15]
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Obr.2-25 Päťnitý overlock

Obr.2-26 Využitie stehu v praxi na rubovej strane trička.

dvoj, troj, štvor, alebo päťnité s využitím dvoch ihiel. Najčastejšie sa v praxi využívajú 
troj a štvornité, ich stehy nájdeme napríklad na vnútorných švoch tričiek [15]. 

Coverlock
Podobne ako overlock, aj coverlock využíva viacero nití, dve alebo viac ihiel. Naroz-
diel od predošlého typu má dlhšie rameno a neorezáva okraj materiálu. Slúži na tzv. 
spodom krycí prádlový steh, vďaka ktorému sa zakončujú spodné lemy tričiek, svet-
rov, teplákov, prišívajú goliere a podobne. [2] K patke sa dá pripojiť vodiaci pliešok, 
ktorý látku ohne a vytvorí tak nemennú šírku lemu.
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Obr.2-27 Päťnitý coverlock  Siruba

Obr.2-28 Coverlockový steh [51]

Obr.2-29 Využitie coverlocku v praxi [52]
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2.2.4 Komponenty šijacieho stroja
Chapač
Ich predchodcovia boli člnky, ktoré sa využívali pri ručnom tkaní. [1] Dnes sú vy-
užívané v strojoch s viazaným stehom iba chapače, ktorých výhodou je väčšia  
zásoba spodnej nite oproti člnku, jednoduchosť poháňaného mechanizmu, tichý chod, 
spoľahlivosť a možnosť dosahovať vysokých rýchlostí. [13] 

Obr.2-30 Bernina B530 s kovovou kostrou, umiestnenie jednotlivých komponentov [53]

Obr.2-31 Kyvný chapač s horizontálnou osou otáčania

2.2.4
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Dvoma základnými druhmi, ktoré sa dnes objavujú v konštrukčných riešeniach strojov 
sú chapače s horizontálnou, alebo vertikálnou osou otáčania (Obr. 2-32). 

Horizontálne chapače sú  v šijacích strojoch najčastejšie používané. Sú dva typy hori-
zontálnych chapačov – kývavé (Obr. 2-31) a rotačné (Obr.2-33). [5]
Kývavé sa označujú aj aj CB (central bobbin), pretože os otáčania cievky je zhodná 
s osou otáčania chapača. Tehto chapač vykonáva vratný pohyb, je poháňaný unášačom. 
Ich najčastejšie využitie je v starších domácich  šijacích strojoch, dosahujú rýchlosti 
približne 1800 stehov za minútu. Je jednoduchý na údržbu, zvládne šiť aj tuhšie ma-
teriály, no nevýhodou je hlučnosť a pomalé šitie. [13] Rotačné chapače sú využívané 
v drahších a priemyselných šijacích strojoch. Vďaka jeho plynulému pohybu je jeho 

Obr.2-32 Rotačný chapač s vertikálnou osou otáčania

Obr.2-33 Rotačný chapač s horizontálnou osou otáčania, profesionálny š.stroj JUKI
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chod tichší a menej náchylný na zaseknutie. Veľkou výhodou je možnosť dosiahnutie 
vysokej rýchlosti vytvárania stehov – až 6000 stehov / min. [13]

Kľučkovač

Tento komponent nájdeme hlavne u coverlockov a overlockov. Tieto stroje fungujú na 
inom princípe, ako bežný domáci, alebo poloprofesionálny šijací stroj, ktorý je prispô-
sobený hlavne na jednoihlový viazaný steh. [1,2,5]. Vedenie nití v týchto strojoch je 
kvôli použitiu dvoch ihiel, špecifického stehu a kľučkovača značne komplikovanejšie 
a teda nie je technicky možné tieto dve riešenia kombinovať do jedného multifunkč-
ného stroja. [1,5]

Posuv materiálu
Na zaistenie rovnomerného rozloženia stehov na šitom diele je potrebné látku posúvať 
v smere šitia (najčastejšie v smere od obsluhy dopredu). Tento posuv sa však nedeje 
manuálne – rukami krajčírky, ale automaticky tzv. podavačom. Pre rôzne materiály 
a postupy pri šití sa využívajú aj iné druhy podávačov. 
Môžeme ich podľa účelov rozdeliť na: 
spodné podávanie 
- so zúbkovým podávačom
- s kotúčovým podávačom
 vrchné podávanie
- s jednou pohyblivou pätkou
- s dvomi pohyblivými pätkami
ihlové podávanie
diferenciálne podávanie
- spodné
- spodné a vrchné
kombinované podávanie [13]

Obr.2-34 Vedenie nití overlocku Brother využívajúci kľučkovač
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Spodné podávanie so zúbkovým podávačom
Jedná sa o najbežnejší typ ústrojenstva na podávanie materiálu. Je umiestnené na ste-
hovej doske a môže mať jeden, dva alebo tri rady zúbkov. Šitý materiál je nimi po-
dávaný v momente, keď ho ihla opúšťa – zúbky vystúpia nad úroveň stehovej dosky, 
posunú materiál o dĺžku stehu a zasunú sa naspäť; konajú tak eliptický pohyb. [5] Tvar 
zúbkov je iný pre rôzne materiály – napríklad pre hrubé úplety sa využívajú podávače 
s hlbšími zúbkami, jemné úplety vyžadujú menšie zúbky, ktoré ho nepoškodia. Na 
hrubé tkaniny sú používané zúbky s roztečou 1,8 až 2,5 mm, zatiaľ čo pre prádlové 
materiály sú vhodné zúbky s roztečou 1 – 1,5 mm. [7] Pre kože, alebo plastické hmoty 
sa môžu používať podavače krížom vrúbkované s väčšími plôškami, aby nezachovali 
stopy na šitom diele. Na šitie syntetických materiálov ktoré majú nízky, alebo nao-
pak vysoký koeficient trenia sú najvhodnejšie podavače s pryžovou funkčnou plochou 
s prítlačnými pätkami potiahnutými teflónu fóliou. Pre šicie stroje s kľukatým stehom 
je vhodné použiť krížové vrúbkovanie. Jednotlivé podavače je nutné použiť s prísluš-
nými stehovými doskami. [13]

Spodné podávanie s kotúčovým podávačom
Tento typ podávania sa využíva pri šití v oblúkoch v malých polomeroch. Pod steho-
vou doskou sa nachádza ryhovaný kotúčový podavač, ktorému dopomáha odklopné 
prítlačné koliesko umiestnené za ihlou nad stehovou doskou. Pohyb môže byť buď 
prerušovaný – tj. zladený s pohybom ihly, alebo plynulý. [13]

Vrchné podávanie s pohyblivou patkou
Využitie je pri šití tuhých materiálov ako sú kože a pogumovaný textil a pod. Materiál 
posúva prítlačná patka, ktorá má na spodnej strane zúbky. [7]

Vrchné podávanie s dvoma pohyblivými pätkami
Tento systém funguje na princípe jednej pohyblivej a jednej prítlačnej pätky. Pohyb-
livá pätka má na spodnej strane zúbky a posúvanie materiálu je podobné ako vrchné 
podávanie pohyblivou pätkou. Druhá patka slúži na pritlačenie materiálu v momente, 
kedy sa ho prvá nedotýka a presúva sa do východzej polohy. [13]

Ihlové podávanie
Používa sa v kombinácii so spodným podávaním, využitie je hlavne pri materiáloch, 
ktoré by sa mohli pri šití navzájom posúvať (hodváb). [7] Ihla je výkyvná a dovoľuje 
súbežný pohyb s podávačom v dobe, kedy je zapichnutá v materiáli. Je tu dôležité dbať 
na správne napätie hornej nite, aby nedochádzalo k jej pretrhnutiu, alebo nežiaducemu 
vrásneniu šitého materiálu pri pohybe ihly von zo stehovej dosky. [13]

Diferenciálne podávanie spodné
Tento druh podávania sa využíva hlavne pri pružných materiáloch, zvlášť pletených. 
Sú to dva spodné podávače umiestnené za sebou. Konajú pohyby, ktoré sú časovo 
zhodné, ale majú rôznu dĺžku posunu - tým sa dá docieliť riasenie. V prípade potreby 
je možné na šijacom stroji nastaviť rovnakú dĺžku posuvu pre oba podávače a riaseniu 
zamedziť. Pri tomto nastavení sa zvyšuje účinnosť podávača. [13]
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Diferenciálne podávanie spodné a vrchné
Využitie nájde hlavne pri materiáloch s hladkým a priľnavým povrchom. Dráhy spod-
ného a vrchného podávača sú rozdielne, používa sa dvojkroková patka. [13]

Motor
V domácich a poloprofesionálnych šijacích strojoch nájdeme motor zabudovaný do 
tela stroja, ktorý pracuje s bežným napätím siete 230V. Profesionálne stroje sú vybave-
né výkonnejšími motormi, tie nové sú prispôsobené na 230V. Niektoré staršie modely 
počítajú s rozvodmi na 380V. [5] Samotný výkon výrobcovia často neuvádzajú, nie je 
totiž smerodatný. Omnoho dôležitejší je výstupný výkon v podobe ušitých stehov za 
minútu. [2,7]

2.2.5 Základné operácie šitia

Stehovanie
Vyznačovanie strihových línií na materiáli diela, alebo provizórne spájanie. Tieto časti 
sa pri ďalšom spracovaní rozdeľujú páraním [1]

Zošívanie
je jedna zo základných operácií pri šití. Je to spájanie niekoľkých dielov v jeden celok, 
používajú sa pri tom najrôznejšie druhy jednoihlových a viacihlových šijacích 
strojov. [1] 

Obšívanie
Používa sa k zabezpečeniu okrajov odstrihnutých tkanín proti štiepeniu alebo páraniu 
okrajových nití. Na domácich šijacích strojoch je to tzv. entlovanie (šitie kľukatých 
riadkov stehov), v priemyselnej a tiež remeselnej výrobe je používaný viacniťový ob-
nitkovací jednoúčelový stroj, tzv. overlock. [7]

Krytie
Použitie hlavne u pletených výrobkov, v priemyselnej výrobe sa vytvára na viacihlo-
vých šijacích strojoch. Okraje spojovaných materiálov diela sa prešívajú tak, aby bol 
ich styk s riadkom stehov zakrytý a aby bolo znemožnené páranie pleteniny. V domác-
nosti sa táto práca nahradzuje šitím kľukatého stehu. [2]

Ozdobné šitie
Má využitie hlavne v domácnostiach. Šijacie stroje sú vybavené automatom, ktorý 
umožňuje šiť rôzne stehy. [7] V priemysle sa používajú aj na toto jednoúčelové stroje 
s vymeniteľnými vačkami pre konkrétny druh stehu. [1]

Tuženie a zapošívanie
Sú to práce hlavne priemyselné, ktorými sa vystužujú a spájajú niektoré časti odevov 
skrytými stehmi – tie sú viditeľné iba z jednej strany diela. [2]

Prišívanie gombíkov 
V domácnostiach sa používa kľukatý steh a špeciálna pätka, v priemysle opäť iba jed-
noúčelové stroje prispôsobené tomuto druhu úkonu. [7,13]

2.2.5
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Obšívanie gombíkových dierok
V konfekčnom priemysle sa používajú jednoúčelové dierkovacie stroje, ktoré dokážu 
vytvoriť dierku a následne ju po celom obvode obšiť. V domácnosti sa využíva prídav-
né zariadenie namiesto pätky, vytvorenie dierky je nutné urobiť manuálne. [1]

Šitie uzávierok
Uzávierky slúžia k zabezpečeniu niektorých ušitých riadkov stehov, alebo častí diela 
proti rozpáraniu, alebo roztrhnutiu – napríklad okraje vreciek, zakončenie záložiek, 
ohraničenie ozdobných dierok. [5]

Krátke šitie
Používa sa hlavne v priemyselnej výrobe na pripevňovanie malých dielcov ako štít-
kov, etikiet a pútok. Šije sa na automatoch tomuto určených, v dnešnej dobe sa už 
využívajú programovateľné CNC šijacie stroje. [2,5]

2.2.6 Ergonómia
Z ergonomického hľadiska je vhodné, aby bol stôl a celé takéto šicie pracovisko pri-
spôsobiteľné telesným rozmerom obsluhy. Výška stola od podlahy je u profesionál-
nych pracovných staníc nastaviteľná v rozmedzí 750 - 900 mm. [13] Podľa rôznych 
výskumov v textilných továrňach boli na krajčíroch spozorované bolesti chrbta, krčnej 
chrbtice, ramien a rúk v spojitosti so zlou ergonómiou pri práci. [18] Pri striedaní 
pracovníkov za jedným šijacím strojom vo viacsmennej prevádzke sa výška stola ani 
poloha pedálov neupravuje. Pracovník by potreboval približne 15 minút, aby tento stôl 
nastavil na požadovanú výšku, u pedálov posuv často ani nie je možný. [19] Z týchto 
štúdií vzišli odporúčania, ktoré by malo každé pracovisko dodržať. A to: nastaviteľnú 
výšku stola pričom jeho hrana musí byť 5 až 15 cm nad úrovňou lakťa krajčíra. Tak-
tiež je vhodné nakloniť pracovnú dosku od roviny podlahy o 10° smerom k obsluhe 
(viď Obr. 2-35). Dôležitá je aj poloha pedálov, kde bolo skonštatované, že by mali byť 
umiestnené tak ďaleko, ako je to človeku pohodlné.

Podľa výskumu z University of Nottingham je tiež potrebné naklopiť šijací stroj o 20° 
od vertikály smerom od operátora tak, aby mal sediaci človek lepší výhľad na prostre-
die okolo ihly, ale aj samotný šijací stroj [17], čo demonštruje Obr. 2-36.

Obr.2-35 Odporúčaná poloha pedálov, sklon a výška pracovnej dosky [19]
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Po týchto úpravách vykazovali zamestnanci textilných fabrík menšie bolesti pri dlho-
dobej práci za šijacím strojom, boli schopní odviesť rovnaké množstvo pracovných 
úloh pri dlhšom zachovaní pocitu pohodlia a menšej svalovej únavy, alebo preťaženia. 
[17,18,19,20] Zmenšila sa námaha samotného chrbta a krčnej chrbtice, ktoré boli vy-
stavené veľkej dlhodobej záťaži v dôsledku nadmerného predklonu pri šití. [21] 

Obr.2-36 Výhľad operátora (a) pri: b) sklonu stola a š. stroja 0°; c) sklon 
stola 10° a š. stroja 0°; d) sklon stola 10° a š. stroja 20° [17]

Obr.2-37 Uchytenie pedálu bez polohovania, priemyselný š. stroj Siruba
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Z konzultácií s miestnou krajčírkou, pani A. Kubincovou vyplynulo, že pri dlhodo-
bom šití sa u nej tiež prejavujú bolesti chrbta, ramien a rúk, ktoré bývajú niekedy až 
urputné. Z profesionálnych šijacích strojov vlastní tri rôzne jednoúčelové stro-
je s možnosťou nastavenia výšky stola. Pri detailnejšom preskúmaní tohto rie-
šenia je zrejmé, že krajčírka sama tento úkon nezvládne vzhľadom na vyso-
kú hmotnosť šijacieho stroja a motora upevneného zospodu na stolovú dosku. 
V nohách stola sa nachádzajú poistné šróby, ktoré treba pred nastavením uvoľ-
niť (viď Obr. 2-38) a pre správnu výšku podvihnúť stolovú dosku, čo sa deje 
najčastejšie ešte pri montáži stola bez osadeného motora a šijacieho stroja. [7]  
Pedál ovládania rýchlosti šitia je nie polohovateľný a je k nohám stola pevne prichy-
tený. (Obr. 2-37)

2.2.7 Porovnanie parametrov konkurenčných šijacích strojov
Do porovnania boli vybraté poloprofesionálne šijacie stroje rôznych výrobcov dostup-
né na trhu v roku 2016.

Obr.2-38 Nastavenie výšky stola, priemyselný š. stroj Siruba

Brother XV8500D Janome Horizon 
15000 Bernina B 880 Pfaff Creative 

Sensation™ PRO II
Husqvarna Designer 

Epic  

dĺžka ramena [mm] 286 279 305 250 310

max. rýchlosť šitia 
[počet stehov / min] 1050 1000 1200 neuvedené 1000

počet vstavaných stehov 726 990 863 701 807

max. rozmer výšivky 
[mm] 355 x 242 300 x 230 400 x 260 360 x 350 360x350

uhlopriečka displeja 10.1" 9" 7" 8" 10.1" 

kolenná páka áno áno áno áno áno

hmotnosť [kg] 17 15,7 20 neuvedené 9,5

približná cena 209 000 Kč 133 990 Kč 179 990 Kč 199 990 Kč 233 000 Kč

Obr.2-39 Tabuľka parametrov vybraných šijacích strojov [8,9,10,11,12]
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2.2.8 Zhrnutie poznatkov
Z tejto rešerše vyplýva niekoľko smerodatných záverov pre výsledný návrh dizajnu 
šicieho stroja. Z dôvodu technických obmedzení nie je možné spojiť over- a coverloc-
kový šicí stroj s so strojom klasickým (plochý jednoihlový stroj využívajúci viazaný 
steh) v jeden kompaktný celok, ako by mohli na toto riešenie potreby krajčírok navá-
dzať. V návrhu je možné využiť jeden z viacerých typov chapača, osobne preferujem 
rotačný chapač s vertikálnou osou otáčania (Obr. 2-32), ktorý vyniká ľahkou dostup-
nosťou a výmenou cievky so spodnou niťou. Šijacie stroje podľa tabuľky na Obr. 2-39 
dosahujú s osadením tohto chapača rýchlosti najmenej 1000 stehov/min., čo je v danej 
kategórii štandard. Podávanie by malo byť riešené klasicky podávačom umiestnenom 
v stehovej doske, niektoré typy materiálov vyžadujú aj iné podávanie, čo je možné 
zmenou príslušnej patky, či stehovej dosky a podávača. Jednotlivé šicie operácie by 
mali byť uskutočniteľné na finálnom návrhu stroja.Je teda potrebné počítať s tomu od-
povedajúcim príslušenstvom v podobe patiek a nástavcov a možnosťou šitia rôznych 
druhov stehov.

2.2.8
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE
Na základe rešerší z informácií získaných z kníh, odborných článkov, rozhovorov 
s krajčírkami a servisným technikom šijacích strojov som získal prehľad o základnom 
rozdelení, použítí a nedostatkoch šijacích strojov využívaných v priemysle a menších 
krajčírskych dielňach. Zásadným problémom je ergonómia, ktorú považujem za nutné 
riešiť v tejto diplomovej práci. Predovšetkým nastaviteľnosť pracoviska, poloha ovlá-
dačov, odkladacie priestory a lepšia integrácia vyšívacieho stroja do pracovného stola. 
Malé krajčírske dielne využívajú aj riešenia určené pre domácnosť a náročnejších uží-
vateľov, šetria tak vstupné náklady na vybavenie a aj priestor, ktorý by zaberali ďalšie 
profesionálne šijacie stroje s ekvivalentnými funkciami jednému multifunkčnému za-
riadeniu. Kvôli obmedzeniam spomenutým v technickej analýze nebude možné spojiť 
všetky bežne používané typy šijacích strojov do jedného. Je ale možné využiť vsta-
vané funkcie najvybavenejších poloprofesionálnych šijacích strojov a implementovať 
ich do nového riešenia tak, aby bola vylepšená ich ergonomická a estetická stránka, 
poprípade modularita.
Z ekonomickej stránky je očakávaná cena produktu na úrovni top-triedy šijacích stro-
jov uvedených v dizajnérskej analýze, ktorá sa pohybuje od 140 000 do 233 000 Kč. 
V prípade využitia jednoduchých riešení, ktoré by nepredražovali výrobu dielcov, by 
mohol výsledný návrh cenovo priamo konkurovať spomínaným produktom, ktorého 
hlavnou prednosťou by bolo kompletné riešenie šijacieho stroja so stolom.

3.1 Ciele
Ako cieľ tejto diplomovej práce som si stanovil návrh šicieho stroja - pracovnej stanice 
určeného do prostredia malých firiem (mikropodniky do 10 zamestnancov) a živnost-
níkov. Výsledný návrh by mal ponúkať riešenie spájajúce výhody multifunkčných vy-
šívacích strojov určených pre domáce použitie a profesionálnych určených pre veľké 
prevádzky. Cenovo by mal byť však dostupný pre cieľovú skupinu, ktorou môže byť 
existujúci, alebo novovznikajúci podnik. Finálny návrh by mal rešpektovať funkčné, 
estetické, konštrukčné a zvlášť ergonomické požiadavky na pracovisko tohto typu. 
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44 VARIANTNÉ ŠTÚDIE DESIGNU
Ako vyplýva z rešerší a výskumov, pri riešení problému dizajnu je veľmi dôležitá 
ergonómia vzhľadom k tomu, že šijací stroj ako pracovný nástroj krajčíra je bežne 
využívaný niekoľko hodín denne. Z tohto dôvodu som sa v prvých návrhoch snažil 
nájsť také riešenie, aby bolo maximálne prispôsobiteľné užívateľovi a zároveň splnilo 
odporúčania z výskumných prác, ktorých parametre som zaznamenal v dizajnérskej 
analýze (viď kapitola Ergonómia). Ako vstupné parametre boli potreby a pripomienky 
krajčírky konzultované pri osobnej návšteve jej dielne, ako aj spomínané odporúčania 
vedeckých článkov. Zároveň som sa snažil tieto návrhy ozvláštniť netradičným tva-
rovým riešením, alebo hľadaním zaujímavých prvkov, ktoré by produkt výraznejšie 
odlíšili od konkurencie. Tvarovanie som zvolil organické, ktoré striedajú ostré hrany 
najmä na tele šijacieho stroja.

4.1 Varianta 1
U tejto varianty som vzal do úvahy potreby krajčírky klasického šitia a quiltovania. 
Túto možnosť ponúkajú aj bežné poloprofesionálne šijacie stroje, no pohodlné preší-
vanie obmedzuje dĺžka ramena. Do úvahy teda pripadalo konštrukčné riešenie, vďaka 
ktorému by sa mohlo rameno šijacieho stroja otočiť v pôdoryse o 90° a uvoľniť tak 
priestor vpravo od ihly, čo by znamenalo zvýšený konfort pri quiltovaní širokých 

Obr.4-1 Šijací stroj v bežnej pracovnej polohe pre šitie

4.1
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Obr.4-2 Šijací stroj v otočenej polohe o 90° pripravený na quiltovanie

Obr.4-3 Pozícia pri sedení
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materiálov presahujúcich bočnú hranu stola. Pri klasickej polohe bez otočenia ramena 
je zase možné pohodlne šiť dlhé tkaniny, ktoré presahujú prednú alebo zadnú hranu 
stola.

4.1.1 Ergonómia

Displej
Hlavným ovládacím prvkom tohoto riešenia je dvojica displejov, ktorá je skrytá pod 
čiernym tónovaným plastovým krytom preprývajúcim tri strany hlavy šijacieho stroja.  
Dva displeje som zvolil preto, aby bol možný vstup do nastavení v bežnej pracovnej 
polohe, ale aj po otočení do polohy pre quiltovanie. 

Polohovanie stola
Poloha dosky stola sa dá nastavovať v rozsahu od 750 do 900 mm (vzdialenosť prednej 
hrany stola od podlahy) pomocou elektromotorčekov ovládaných z riadiacej matičnej 
dosky celého šijacieho stroja a dvoch šróbových tyčí. Toto riešenie zabezpečuje plynu-
lé nastavenie výšky na požadovanú úroveň pomocou vyšróbovania alebo zašróbovania 
tyčí z puzdra. Samotné nastavovanie užívateľom prebieha skrz dotykový displej. 

4.1.2 Technické riešenie
Stolová doska a samotný šijací stroj sú uchytené v jednom bode - na centrálnom kĺbe. 
Ten je pevne spojený s nosníkom, ktorý spája obe nohy stola. 
Na Obr 4.4 je odhalený centrálny kĺb bez prstenca vedeného zo šijacieho stroja, ktorý 
ho obopína. Môžeme tak vidieť zárez, ktorý je potrebný pre vedenie dvoch hriadeľov 
k mechanizmu podávača a chapača. Pod nimi sa nachádza nosník, ktorý zasahuje až do 
stredu kĺbu preto, aby všetky spomenuté komponenty boli otočné spolu s telom stroja. 
Os otáčania vedie osou ihly z dôvodu, že stehová doska s výrezom pre ihlu je pripev-
nená o stolovú dosku a nemení tak svoju polohu. Pri otočení stroja o 90°z východzej 

Obr.4-4 Centrálny kĺb, rozmiestnenie jednotlivých prvkov

4.1.1
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polohy je nutné počítať s vypnutým podávačom (rozpojenie hriadeľa a mechanizmu, 
poprípade zapustenie pod stehovú dosku), pretože otočením by došlo k zlomeniu zúb-
kov. Tento nedostatok je možné riešiť vhodným spojením, no v tomto prípade je to 
zbytočné, keďže pri quiltovaní sa podávanie materiálu nevyužíva. 
Usporiadanie vnútorných komponentov je inak okrem kĺbu klasické, teda zhodné 
s inými bežnými šijacími strojmi. Doska stola je jeden celistvý kus s kruhovým výre-
zom pod stehovou doskou. Ku kĺbu je upevnená pomocou šróbov. 

4.1.3 Záver
Varianta č.1 neobsahuje možnosť naklopenie dosky (o 0 až 15°)  tak, ako to bolo od-
porúčané z výskumov. Už tak ale považujem toto riešenie za technicky náročné oproti 
konvenčným šijacím strojom a táto možnosť by celkové riešenie ešte viac kompliko-
vala. Nevýhodou tohto systému je možná náchylnosť na vibrácie celého zariadenia 
uchyteného len na jednom kĺbe, ako aj samotné problematické servisovanie v prípade 
závažnejšej poruchy, kedy sa prejaví nedostatok v podobe zložitého prístupu k jednot-
livým komponentom.

Obr.4-5 Vnútorné usporiadanie jednotlivých komponentov
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4.2 Varianta 2
Druhá varianta sa viac približuje klasickému usporiadaniu šijacieho stroja a stola. In-
špiráciu som čerpal u priemyselých šijacích strojov so stolom. Cieľom bolo apliko-
vanie možnosti jednoduchého nastavovania pracoviska, naklopenie celého šijacieho 
stroja a lepšie optické prepojenie nôh stola s jeho telom tak, aby tvorili jeden celok. 
Tvarovanie je opäť organické obohatené o ostré hrany odľahčujúce a vymedzujúce 
jednotlivé tvary. 

4.2.1 Ergonómia
Telo šijacieho stroja zviera s vertikálou uhol 10°, čo zabezpečuje lepší výhľad operá-
tora na priestor v okolí ihly a displej. Dĺžka ramena je až 400 mm, čo umožňuje väč-
šie pohodlie pri šití a prešívaní veľkých textílií. Pribudla možnosť polohovať prednú 
hranu stola, vďaka ktorej je pohyb rúk ku ihle prirodzenejší a príjemnejší. Má dve po-
lohy - sklopenie (o 10° voči zvyšku dosky) alebo 0° horizontálna poloha. Nastavenie 
výšky stola predje v rozmedzí 750 - 900 mm pri sklopenej prednej hrane (zvierajúcej 
zo zvyškom stola uhol 10°). Pedále sú upevnené na zadnú vzperu nôh, čo umožňuje 
oproti priemyselným šijacím strojom pohodlné vystretie nôh pri šití, rešpektujúc pri 
tom priemerné telesné rozmery ženskej populácie. Vyosenie pedálov je účelné, os ihly 

Obr.4-6 Vaarianta 2 s mierne organickým tvarovaním

4.2

4.2.1
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leží v rovine ich symetrie. Pravý pedál slúži na spustenie chodu šijacieho stroja a ovlá-
danie rýchlosti šitia, ľavý zas na spätný chod opäť s ovládaním rýchlosti.

4.2.2 Technické riešenie
Vnútorné usporiadanie prvkov je taktiež zhodné s bežnými šijacími strojmi (viď Obr. 
4-8). Červenou farbou je naznačené umiestnenie stehotvorného mechanizmu v hlave 
stroja, v stole zas chapača a podávača. Čiernou sú naznačené hriadele, remenice a zá-
kladná doska s procesorom riadiaca celý šijací stroj. Zelený je motor.
Pri tomto návhu je počítané s tým, že podobne ako konkurencia, aj tento stroj bude 
pozostávať z kostry zhotovenej zo zliatiny hliníka opláštenej plastovým krytovaním.
V technickm riešení nastavovaní výšky stola je počítané so systémom elektromotorov 
fungujúcich na rovnakom princípe, ako u Varianty 1. Vrchná časť stroja naznačená 
bielou farbou je zamýšľaná ako jeden celok z dôvodu pevnosti celej konštrukcie. 
Prístup k jednotlivým komponentom je možný po odňatí krytu (biely pás stola), alebo 
opláštenia šijacieho stroja.  

4.2.3 Záver
Riešenie Varianty 2 je značne jednoduchšie, ako v prípade Varianty 1. Táto konštruk-
cia je pevnejšia a zároveň jednoduchšia na výrobu či servis v prípade porúch. Navyše 
obsahuje riešenie trvalého naklopenia samotného šijacieho stroja a variabilné poloho-
vanie prednej časti dosky, čo považujem za výhodnejšie z hľadiska ergonómie.

Obr.4-7 Ergonomické riešenie Varianty 2
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4.3 Varianta 3
Ako vzor pri navrhovaní mi poslúžila 2. varianta a priemyselné šijacie stroje, ktorých 
vlastnosti a jednoduché tvarovanie som sa snažil upraviť a viac priblížiť poloprofesi-
onálnym šijacím strojom. Je teda viac hranatá, vychádza zo základných tvarov, ako je 
kocka alebo kváder. Pre zmiernenie ostrosti línií som použil zaoblenie prednej hornej 
hrany a skosenie vinúce sa od nohy pozdĺž celého šijacieho stroja až ku ihle. 

4.3.1 Ergonómia
Ergonomické parametre sú zhodné s predošlou variantou. Nastavovanie výšky stola, 
sklopenie prednej časti stolovej dosky, vyosenie pedálov a aj ich funkcie ostali zacho-
vané. Pribudla otvárateľná skrinka umiestnená na ramene šijacieho stroja ukrývajúca 6 
nití. Je z priehľadného tónovaného materiálu, čo opticky korešponduje s tmavým disp-
lejom, no zároveň je možné rozoznať farby jednotlivých cievok. V prípade šera, alebo 
tmavého pracovného prostredia je uvažované umiestnenie pásiku LED diód, ktoré by 
túto priehradku zvnútra osvetlili. 

Obr.4-8 Vnútorné usporiadanie komponentov

4.3

4.3.1
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Obr.4-9 Varianta 3

Obr.4-10 Ergonómia ovládania Varianty 3
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4.3.2 Technické riešenie
Taktiež ako ergonomické riešenie, aj technické vychádza z predošlej varianty. Sú tu 
ale drobné vylepšenia, ktoré ju od Varianty 2 odlišujú. Kľúčový rozdiel je v možnosti 
vysúvania celého tela šijacieho stroja mimo stôl. Toto riešenie je vhodné pri prepra-
ve produktu k zákazníkovi. V prípade poruchy počas prevádzky sú komponenty prí-
stupnejšie technikovi. Taktiež je tu možnosť nahradiť tento stroj iným, ktorý by mal 
rovnaký štandard  systému koľajničiek a konektorov, cez ktoré by bol šijací stroj po 
zasunutí na svoje miesto pripojený k zvyšku celého zariadenia a rovnako aj k prívodu 
elektrickej energie. 

Rovnako ako výška stola sú plynule nastaviteľné aj pedále pomocou elektromotor-
čekov, vďaka čomu je možnosť nastaviť toto pracovisko tak, aby vyhovovalo prefe-
renciám krajčírky.

4.3.3 Záver
Navzdory mohutnému tvarovaniu celej varianty má ale svoje technické prednosti, kto-
ré stoja za zváženie pri tvorení výslednej varianty. Negatívom môže byť aj kryt nití, 
ktorý síce zamedzuje usadaniu prachu, no môže to pri reálnom používaní viesť k situ-
ácii, že bude neustále otvorený a nebude tak plniť svoju funkciu.

Obr.4-11 Vysúvateľný šijací stroj

4.3.2

4.3.3
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4.4 Zhrnutie variantného riešenia
S popísanými výhodami a negatívami jednotlivých riešení je možnosť vytvoriť šijací 
stroj, ktorý spĺňa požiadavky zadania diplomovej práce, no zároveň čiastkové ciele, 
ktoré sú určené z rešerší - predovšetkým ergonomické hľadisko tejto práce. 

4.4.1 Alternatívne technické riešenie
Technické riešenie stola je navrhnuté pri Variante 2 a 3 zámerne rozdelením na dve 
časti, z ktorej jedna je polohovateľná. Tu sa naskytne otázka, či by nebolo možné polo-
hovať celú dosku stola a to nezávisle na naklopení šijacieho stroja. Z technického hľa-
diska to možné je ale iba v prípade, že by bol šijací stroj rozdelený na hornú a spodnú 
časť. Horná by pozostávala z motora, remenice k hornému hriadeľu a stehotvorného 
mechanizmu a riadiacej jednotky; dolná časť by mala svoj vlastný motor ovládaný 
riadiacou jednotkou, chapač a podavač, stehovú dosku. Pri pohybe ihly skrz stehovú 
dosku by bolo nutné zaručiť, aby sa os otáčania stola stretávala v jednom bode s osou 
ihly. V prípade použitia dvoch motorov je ale možné, že by nastala situácia, kedy by 
hnané súčiastky hornej časti pracovali s inou fázou pohybu, ako tej spodnej. To by 
malo za následok, že chapač a ihla by sa nemuseli stretnúť pod stehovou doskou, čo 
znamená nevytvorenie očka potrebného na vznik stehu a tým pádom by šijací stroj 
nešil a bolo by ho nutné nastaviť. 
Správne načasovanie polohy chapača a ihly je zákadným predpokladom pre správne 
fungovanie šijacieho stroja a preto sú tieto komponenty spojené mechanicky pomocou 
remeníc alebo ozubených kolies. [5]
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5 TVAROVÉ RIEŠENIE
Ako základ tvarového riešenia bola použitá Varianta 2 s prvkami Varianty 3. Rovin-
né plochy sú prítomné za účelom osadenia ovládacích prvkov (displej, napínač nite) 
a optického odľahčenia šijacej stanice v oblasti nôh. Napriek možnej vyššej hmotnosti 
celku vďaka použitiu kovovej konštrukcie opláštenej plastovým krytovaním pôsobí 
výsledné riešenie elegantnejšie a ľahšie oproti ťažkopádnemu riešeniu tretej varianty. 

5.1 Rozmiestnenie prvkov
Umiestnenie displeja, pedálov je zhodné s variantami 2 a 3. Zmena je vo veľkosti ovlá-
dacieho panelu, ktorá počíta s dodatočnými tlačidlami v okolí displeja vyhradených na 
najčastejšie používané funkcie. Pravá strana šijacieho stroja obsahuje tzv. ručné koleso 
pre manuáne polohovanie ihly, spodný otočný ovládač slúži ako zámok zamedzujúci 
nechcené vysunutie tela šijacieho z puzdra v stole (Obr. 5-1).
Pribudla zaoblená predná hrana stola so šuflíkom na odkladanie cievok spodných nití, 
patiek a iných pomôcok. Pedále boli upravené pridaním pogumovania a jednoduchej 
vrúbkovanej štruktúry za účelom zlepšenia protišmykových vlastností. 
Umiestnenie cievok a držiaka nite je nad vertikálnou časťou ramena - teda v oblasti, 
kde je sústredená najväčšia hmota celého objektu. Toto miesto bolo zvolené kvôli 

5

Obr.5-1 Tvarové riešenie, perspektívny pohľad

5.1
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výhodnej polohe neďaleko napínača nite a aj kvôli optickému stabilizovaniu šijacieho 
stroja. Poloha v blízkosti ihly by mohla na pohľad pôsobiť nestabilne a zbytočne zaťa-
žovať celé rameno podobne ako závažie na dlhej páke.

5.2 Použitie tvarov
Tvarovanie predného a zadného panelu šijacieho stroja sa voči Variante 2 ustálilo na 
rovných plochách striedaných zaobleniami na hranách. Boli upravené tak, aby boli 
vzájomne rovnobežné (viď Obr. 5.3 a Obr. 5-5). Dodáva mu to tak čistotu a jednodu-
chosť. Vďaka tomu pôsobí ustálenejšie, elegantnejšie a celá pozornosť sa plne sústre-
ďuje okolo ovládacích a funkčných prvkov. Na Obrázku 5-2 môžeme vidieť tvarova-
nie nôh stola. Obdĺžnikový profil nôh sa vinie od pedálov, na vertikálnu časť naväzuje 
výraznejším rádiusom (1). Ten sa zopakuje pri prechode šikmej podpery nohy na hori-
zontálnu s klenbou smerujúcu k užívateľovi (2) a opäť pri napojení sa na hlavnú časť 
(3). Tieto rádiusy sa zopakujú aj na doske stola. Rozdelenie opláštenia nôh na spodnú 
a vrchnú časť umožňuje aplikovanie rôznych farieb za účelom ich optického odľah-

Obr.5-2 Tvarové riešenie, perspektívny pohľad zozadu
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čenia. Z čelného pohľadu (Obr. 5-3), ako ho uvidí užívateľ pri posadení sa za stôl, je 
patrné použitie priamych línií, ktoré sú rovnobežné, či na seba kolmé. Ich striedanie 
s rádiusmi tvar zmäkčuje, no neprechádza do organického tvarovania a zachováva si 
určitú pravidelnosť a poriadok.

Na Obr. 5-4 vidíme krivku hlavy v oblasti napojenia na rameno, ktorá je súmerná 
s okrajom ovládacieho panelu podľa osi vyznačenej uprostred.  Využil som diagonálu 
a narušil pravidelnosť tvarovania zvyšku šijacieho stroja. Dodáva to potrebnú dynami-
ku a pozornosť smerujúcu k ihle, kde sa odohráva jej pohyb. Na ramene sa tieto dve 
krivky k sebe približujú a nechávajú medzi sebou úzky pás. Spôsobujú napätie a kon-
trast, čím má byť opticky dosiahnuté zvýraznenie dĺžky ramena, ktorá má pri strojoch 
tohto typu dôležitú úlohu.

Obr.5-3 Červené čiary zvýrazňujúce rovnobežné a navzájom kolmé línie

Obr.5-4 Krivka hlavy a ovládacieho panelu
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Druhá diagonálna línia je viditeľná pri pohľade zhora (Obr. 5-5) - prepája širšiu ver-
tikálnu časť ramena s horizontálnou. Opäť dodáva dynamiku smerom k ľavej časti, 
kde je umiestnená ihla a zapadá do celkového konceptu využitia rovných plôch na 
opláštení.
Rovnobežné šikmé línie z profilu zjednocujú stavbu stroja a jeho napojenie na nosnú 
časť. Stredy oboch kruhových prvkov ležia v jednej ose (Obr. 5-6).

Obr.5-5 Pohľad zhora

Obr.5-6 Pohľad z pravej strany
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Obr.6-1 Popis jednotlivých funkčných častí vnútra šijacieho stroja

6 KONŠTRUKČNE TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ 
RIEŠENIE

6.1 Technické riešenie
Pri tejto časti riešenia som venoval veľkú pozornosť ergonómii a vďaka neštandardnej 
stavbe celého produktu aj technickej časti. Na výsledný návrh boli aplikované  riešenia 
z variantných návrhov vylepšené o niektoré nedostatky. Zachovala sa možnosť vysú-
vať telo šijacieho stroja, ktorá bude bližšie rozobratá v tejto kapitole. Rovnako našli 
svoje miesto odmontovateľné súčiastky, ktoré by mohli byť pri prevoze, či servise ľah-
ko poškodené. Držiaky nití a šponovač sú jednoducho a rýchlo odoberateľné, obsahujú 
totiž na svojom konci závit. Navíjač malých cievok stačí vytiahnuť z hriadeľa, ktorý 
ho poháňa a má na konci štvorcový profil.

6.1.1 Materiály

V predošlej kapitole Tvarové riešenie bolo načrtnuté rozdelenie celého objektu pomo-
cou špár a hrán na jednotlivé časti, či komponenty. Aplikácia farieb bude predmetom 
ďalšej kapitoly, no farebné riešenie produktu sa objaví na obrázkoch už v tejto časti 
z dôvodu zobrazenia použitých materiálov. Kostra zariadenia je zamýšľaná ako horčí-
kové a hliníkové zliatiny, ktoré sa využívajú v konštrukciách moderných šijacích stro-
jov. Vonkajšie plochy sú plastové s predpokladanou výrobou vstrekovania do foriem 
pri sériovej výrobe. Niektoré prvky sú navrhnuté z nerezovej ocele, matného plexiskla, 
či upravené pogumovaním.

6

6.1

6.1.1
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6.1.2 Základné rozmery

Obr.6-2 Pohľad zpredu

Obr.6-3 Pohľad zhora
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Obr.6-4 Pohľad zprava

Rozmery celého šijacieho stroja korešpondujú s ergonomickými požiadavkami. Opro-
ti bežným poloprofesionálnym strojom je predĺžené rameno a tým aj zväčšená vzdia-
lenosť medzi ihlou a vnútorným okrajom ramena. Táto vzdialenosť činí 537 mm, čo 
je oproti najväčšej hodnote spomedzi podobných produktov o 227 mm viac. Vďaka 
tomuto parametru môže konkurovať menším jednoúčelovým quiltovacím strojom. 

Teleskopická časť nôh
Pri pohľade zprava na obrázku 6-4 je možné vidieť vysunutú teleskopickú časť nohy 
stola. Rozsah nastavení výšky je práve uvedených 150 mm. Pri zasunutom stole je 
predná hrana vzdialená od podlahy 750 mm a v najvyššom bode dosahuje až 900 mm.

Pedále
Rozmery pogumovanej plochy jedného pedálu je 220 mm na šírku a 270 mm na dĺžku. 
Tieto hodnoty by mali byť plne postačujúce pre osoby s veľkosťou topánok 42 podľa 
európskeho číslovania. [56] Vzhľadom na to, že pedále nie sú ničím ohraničené, ani 
osobám s väčšími nohami nič nebráni pohodlnému používnaniu. 
Každý z nich má pri šití osobitnú funkciu - pravý spúšťa a reguluje rýchlosť šitia, ľavý 
slúži ako spätný chod.
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6.1.3 Vymeniteľné telo šijacieho stroja
Finálne riešenie má možnosť vysúvania tela šijacieho stroja z puzdra v stole. V prípade 
poruchy sa tak technik dostane ku všetkým vnútorným komponentom. Oprava môže 
prebiehať aj na inom mieste, ako v krajčírskej dielni, ak si to vyžiada situácia. Veľkou 
výhodou je výmena šijacieho stroja za rovnaký, alebo iný model v prípade nutnosti 
dlhodobejšej opravy v servise. Ten náhradný však musí mať rovnaký systém koľaj-
ničiek a napájacích konektorov slúžiacich ako prívod elektrickej energie a ovládania 
elektromotorov na polohovanie stola a pedálov. 

Obr.6-5 Vysunutý šijací stroj z koľajničiek, demontované malé časti

Obr.6-6 Detail západky zámku a konektorov napájania
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6.1.4 Napájanie

Šijací stroj funguje výhradne na elektrickú energiu z 230V siete. Vzhľadom na umiest-
nenie v interiéri je vybavený dlhým, až 5m napájacím káblom. Ten môže byť nahrade-
ný kratším, či dlhším s rovnakou koncovkou a poistným závitom. V prípade poškode-
nia kábla je veľmi jednoduché ho nahradiť novým.
Pokiaľ by nastala situácia, že majiteľka šijacieho stroja momentálne nevyužíva celú 
dĺžku napájacieho kábla, je možné ho zavesiť na kovový háčik dodávaný v základnom 
príslušenstve. Je upevnený dvoma skrutkami na spodku dosky stola. Zavesenie predí-
de jeho poškodeniu, ale aj úrazom v dôsledku zakopnutia. 

Obr.6-7 Konektory a zámok na spodku šijacieho stroja, z boku otočný ovládač zámku

Obr.6-8 Zavesenie napájacieho kábla, ktorý je opatrený výraznými oranžovými koncovkami

6.1.4
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Postup pripojenia kábla je intuitívny - konektor sa vloží do zásuvky a následne sa 
zašróbovaním oranžovej koncovky poistí proti svojvoľnému odpojeniu. Táto obijímka 
je voľne otáčateľná nezávisle na čiernom jadre, v ktorom sú uložené vodiče končiace 
sa troma konektormi. 

6.1.5 Chladenie
Motor šijacieho stroja vyžaduje pri každodennom šití odvod tepla, ktoré vzniká jeho 
prevádzkou. Plechová mriežka s jemným perforovaním (dierky o priemeru 1mm) na-
vyše zabraňuje vniknutiu cudzích telies a prachu do vnútra šijacieho stroja.

Obr.6-9 Detail koncovky napájacieho kábla a zásuvky

Obr.6-10 Detail mriežky chladenia motora
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6.1.6 Osvetlenie
Dôležitým prvkom pri práci je osvetlenie v priestore šitia. Pás LED diód umiestnených 
pod priehľadným krytom v tvare písmena „L“ zabezpečuje dostatok svetla na stehovej 
doske. Svetelný zdroj je s predpokladaným výkonom 700 lumenov, teda ekvivalent-
ným ku klasickej žiarovke výkonu 60W.

6.1.7 Stehová doska, patka a chapač
Vzhľadom na konštrukciu celého objektu a zapustenia šijacieho stroja do stolíka som 
zvolil rotačný chapač s vertikálnou osou otáčania. Prístup k nemu je skrz stehovú 
dosku. Cievku spodnej nite je možné vymieňať po odňatí priehľadného krytu zapuste-
ného na úroveň okolia. Na otvorenie tohto priestoru slúži poistka - pogumovaný prs-
tový posunovač, ktorý potiahnutím do pravej strany uvoľní plexisklo a pridvihne jeho 
pravú časť pomocou tiahla. Cievku podvážime prstom a vytiahneme z chapača von. 
Stehová doska je vymeniteľná, jej uvoľnenie je riešené elektronicky - elektromagne-
tickými západkami, ktoré držia dosku na mieste. Ovládame ich pomocou tlačidiel, 
alebo cez dotykový displej v menu stroja. Toto riešenie je vhodné z hľadiska rýchlosti 
jej výmeny - nie je nutné použitie šrobováku na odskrutkovanie šróbov, či použitie 
iných mechanických západiek, ktoré môžu byť nechcene aktivované počas šitia a spô-
sobovať nemalé škody. 
Pre rôzne druhy šicích postupov je nutné, aby bola vymeniteľná patka. Pokiaľ si to 
vyžaduje jej konštrukčné riešenie (napríklad použitie vrchného podávania s pohybli-
vou patkou, vrchného podávania s dvoma pohyblivými patkami, alebo diferenciálneho 
podávania spodného a vrchného - viď Technická analýza, str. 29-31) musí byť vyme-
niteľný celý prítlačný mechanizmus patky. Riešenie zahŕňa odnímateľnú konštrukciu, 
ktorá sa zhoduje so štandardami používanými aj u iných výrobcov. 

Obr.6-11 Detailný pohľad na stehovú dosku, osvetlenie a pliešok na odstrih nite

6.1.6

6.1.7
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Výmena ihly prebieha pootočením guľovitej poistky o 90° v smere hodinových ruči-
čiek, následne je možné ju vybrať a nahradiť inou.

6.1.8 Zavliekanie nite
Natiahnutie nite z cievky až do ihly prebieha voči iným výrobcom neštandardne. Po-
dobný systém využíva z výrobcov iba Bernina. Postup zavliekania je nasledovný: niť 
odvinieme z cievky, prevlečieme cez háčik slúžiaci na jej plynulejšie odmotávanie. 
Niť ovinieme okolo spodnej hrany trojuholníkového napínača, ktorý je voči prednému 
panelu mierne vystúpený do priestoru. Následne niť vložíme do drážky, ktorá vedie až 
k ihlovému mechanizmu. (Obr. 6-10). 
K pohodlnejšiemu zavliekaniu môže napomôcť automatický zavliekač nite, ktorý sa 
bežne dodáva ako súčasť nových poloprofesionálnych šijacích strojov. Ten slúži na 
jednoduchom mechanickom princípe, kde sa niť vyvedie na zavliekač a ten ju rotač-
ným pohybom vloží priamo do očka ihly. Prevliecť niť a odstrihnúť jej koniec (pliešok 
odstrihu vyobrazený na Obr. 6-8) je nutné vykonať manuálne.
V prípade poruchy alebo zlého navinutia je možné sňať biely predný panel hlavy 
a poupraviť vedenie nite.

6.1.9 Navíjanie nite na cievku
Vedenie nite má podobný priebeh, ako pri zavliekaní do ihly. Po omotaní napínača 
však niť nepokračuje do drážky nad displejom, ale vracia sa naspäť do stredu pomysel-
nej základne trojuholníka a drážkou je vyvedená von k cievke (Obr. 6-11). Ovládanie 
navíjania sa deje na displeji, kde je možné nastaviť množstvo navinutia nite.

Obr.6-12 Pedále vysunuté o 15 cm pre osoby s nízkym vzrastom (150 cm)
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Obr.6-13 Schéma zavliekania nite do ihly

Obr.6-14 Schéma zavlečenia nite pre navinutie cievky
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6.2 Ergonómia
Vyriešené požiadavky na pracovisko šijacieho stroja boli implementované z Varianty2, 
tj. sklon šijacieho stroja je od vertikály pod uhlom 10°, naklopená predná časť dosky 
od roviny stola pod uhlom 10° a nastavovanie výšky stola so vzdialenosťou prednej 
hrany od podlahy v rozmedzí 750 - 900 mm. Pribudla aj možnosť vysúvania pedálov, 
konkrétne až 150 mm smerom k obsluhe zo zasunutej polohy.

6.2.1 Nastavovanie výšky stola
Výškové polohovanie dosky a zároveň aj šijacieho stroja prebieha elektronicky. O ply-
nulé krokovanie sa stará dvojica elektromotorov zabudovaných v každej nohe (viď 
Obr. 6-1). Pomocou šróbovej tyče a matiek dokáže zdvihnúť, alebo spustiť stôl na po-
žadovanú výšku - nemá vopred určené polohy, ako to je na súčasných priemyselných 
strojoch. Nastavovanie prebieha dvoma spôsobmi.
Prvá možnosť je využitie tlačidiel pod hlavným vypínačom umiestnených vedľa 
prednej dosky. Stôl je možné ovládať krajčírom či krajčírkou ešte pred posadením sa, 
ale takisto aj druhou osobou, ktorá stojí vedľa - teda napríklad servisným technikom, 
či lektorom, ktorý osobu sediacu za strojom zaúča.
Druhá možnosť je výhradne pre sediaceho človeka. Užívateľ zvolí na displeji v menu 
prístroja položku „Nastavenie šijacieho stroja“ a to prebieha pomocou stlačenia pedá-
lov vrátane regulácie rýchlosti vysúvania pomocou intenzity ich zošliapnutia. Pravý 
slúži na zvýšenie a ľavý na zníženie výšky stola. Pre užívateľa je to výhodné v tom, že 
môže nastaviť potrebné parametre pracoviska priamo z miesta.

Obr.6-15 Vysunutie stola optimálne pre výšku človeka (180 cm)
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Obr.6-17 Nastavenie stola na najnižšiu možnú výšku pracovnej dosky

Obr.6-16 Človek vysoký 180 cm, pedále sú zasunuté v štandardnej polohe
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6.2.2 Nastavovanie polohy pedálov
Nastavenie polohy pedálov je riadené elektronicky - rovnakým systémom elektromo-
torčekov a šróbových tyčí, ako v nohách stola, no je úplne nezávislé od výšky pra-
covnej dosky. Na posúvanie po podlahe slúžia malé kolieska integrované do spodku 
základne. Podľa požiadaviek užívateľa stroja je možné pedále ľubovoľne posúvať. 
Ovládanie nastavenia prebieha pomocov príkazov na displeji, k dispozícii je aj prep-
nutie nastavenia do kompetencie tlačidiel pod hlavným vypínačom. Pedále sú počas 

Obr.6-18 Pedále vysunuté o 15 cm pre osoby s nízkym vzrastom (150 cm)

Obr.6-19 Farebne odlíšené madlo na otváranie šuflíka v polohe „otvorené“
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polohovania nefunkčné, je možné ich stláčať a nájsť tak optimálnu polohu, ktorá naj-
menej zaťažje svalstvo na nohách.

6.2.3 Šuflík
Oranžové madlo v spodnej časti je pre otvorenie šuflíka potrebné potiahnuť tak, aby 
došlo k jeho vychýleniu a zároveň aj odisteniu západiek, ktoré držia šuflík uzavretý. 
Vysúvanie je zabezpečené pomocou výsuvných koľajničiek po jeho bokoch. Zvrchu 
od dosky stola je prekrytý priehľadným matným plexisklom. Zjednodušuje to orien-
táciu a zlepšuje prehľad v jeho obsahu. Vnútro je upravené pogumovaným nástrekom 
vďaka čomu sa pri jeho sklone 10° od horizontálnej roviny veci nešmýkajú a nemajú 
tendenciu zhromažďovať sa na jeho okraji. Mriežka pre 96 cievok spodných nití slúži 
ako ich základný skladovací priestor v krajčírskej dielni. V prípade potreby je možné 
vnútro dovybaviť iným organizérom na príslušenstvo - napríklad na prítlačné pätky, či 
ihly; taktiež vybrať a nahradiť pôvodnú mriežku na cievky za menšiu, alebo aj väčšiu. 

Obr.6-20 Otváranie šuflíka v prednej časti stola

Obr.6-21 Názorná ukážka dovybavenia šuflíka organizérom na pätky a iné menšie príslušenstvo

6.2.3
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6.3 Zorné pole, os pohľadu, sedenie
Rozmery šijacieho stroja a rozmiestnenie prvkov je v súlade s ergonomickými para-
metrami vykazujúcich optimálnu os pohľadu a zorné pole.
Na obrázku 6-22 je znázornené zelenou farbou optimálne (20°), žltou normálne (60°) 
a oranžovou funkčné (120°) zorné pole. 

Obr.6-22 Zorné pole sediacej obsluhy

Znázornenie polôh výšky stola a pedálov, osí pohľadu a trvalé naklopenie šijacieho 
stroja spolu s prednou doskou stola o 10° môžeme vidieť na obrázku 6-23 a 6-24. 
Na Obr. 6-23 je osoba vysoká 150 cm, pre ktorú je stôl v optimálnych nastaveniach.  
Výška prednej hrany je na úrovni 750 mm od roviny podlahy, pedále sú prisunuté 
o 150 mm k užívateľovi od základnej polohy. Zelenou farbou je naznačená os pohľadu 
(40°) a 10° oranžovou, o ktorých sa tento uhol rozšíri pri miernom sklonení hlavy.
Obrázok 6-24 znázorňuje osobu 180 cm vysokú obsluhujúcu šijací stroj s jeho opti-
málnymi nastaveniami pre danú výšku. Predná hrana stola je od podlahy vzdialená 
900 mm, vysunutie nôh je teda 150 mm oproti obr.6-23. Os pohľadu je znázornená 
rovnakým spôsobom, ako u predošlého obrázku.
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Obr.6-23 Optimálne nastavenie šijacieho stroja a os pohľadu pre osobu vysokú 150 cm.

Obr.6-24 Optimálne nastavenie šijacieho stroja a os pohľadu pre osobu vysokú 180 cm.
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6.4 Voliteľné príslušenstvo - vyšívací CNC modul
Ku stroju je navrhnutý ako príslušenstvo modul na šitie výšiviek. Tie je možné nájsť 
voľne na internete už ako predpripravené, poprípade si vytvoriť vlastné pomocou 
programu určeného pre počítače s operačným systémom Windows, alebo Mac OS 
dodávaného k šijaciemu stroju spolu s CNC modulom. Alternatívu predstavuje vytvá-
ranie vlastných vzorov na tabletoch s operačným systémom Android, či iOS za pomoci 
aplikácie na to určenej. Súbory je možné prijímať prostredníctvom vstavaného Wi-Fi 
modulu v šijacom stroji na základnej doske. Bezdrôtová komunikácia je schopná slú-
žiť aj ako diaľkový ovládač.

Obr.6-25 Vyšívací CNC modulpripravený na použitie

Obr.6-26 Odnímanie modulu z šijacieho stroja
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CNC modul má podobne riešené vysúvanie, ako telo šijacieho stroja. Tlačidlo oranžo-
vej farby slúži na uvoľnenie poistky, ktorá zabraňuje samovoľnému vysúvaniu. Rieše-
nie konektorov na prívod elektrickej energie je zhodné s Obr. 6-2 a Obr. 6-3. Výrazné 
madlo na vrchnej strane napomáha pri manipulácii.
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7 FAREBNÉ A GRAFICKÉ RIEŠENIE
Farebné vyhotovenie jednotlivých variánt je navrhnuté na základe existujúcich kombi-
nácií používaných výrobcami šijacích strojov na trhu. Ako hlavnú variantu som zvolil 
kombináciu metalického bieleho a čierneho laku s oranžovými a striebornými prvka-
mi.

Nohy šijacieho stroja sú vyhotovené v matnej čiernej farbe (RAL 9011). Tento odtieň 
bol použitý kvôli styku s podlahou, kde častokrát dochádza k zašpineniu, či okopaniu 
topánkami. Na povrchu sa tak nečistoty vo výraznej miere neprejavia, ako je tomu na 
svetlejších odtieňoch. Biely nástrek na klenbách nôh pôsobí kontrastne a odľahčuje ich 
hmotu. Vďaka tomu nepôsobia ako ťažkopádny monolit. Biele plochy stola a oplášte-
nia šijacieho stroja sa držia zavedených štandardov. Táto farba evokuje čistotu a ľah-
kosť. V tmavšej miestnosti môže pomôcť rozjasniť pochmúrnu atmosféru a pôsobiť na 
človeka pozitívne. Čiernu farbu nájdeme aj na tele šijacieho stroja. Tá opäť kontrastuje 
s bielym opláštením za účelom optického odľahčenia veľkej hmoty. Prispieva k tomu 
aj matný tmavý panel ukrývajúci dotykovú obrazovku LCD. 

Obr.7-1 Finálna farebná kombinácia
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Oranžová je spomedzi troch hlavných farieb najvýraznejšou. Sústreďuje sa na funkč-
ných prvkoch a priťahuje na ne pozornosť. Strieborné ovládače na boku stroja sú od-
líšené od bielej farby, no nespôsobujú s ňou taký kontrast, ako čierna, či oranžová. 
Pútanie pozornosti na túto oblasť však nebolo zámerom, prítomné prvky sú využívané 
len občasne.

7.1 Ovládacie prvky 
Farby sú neoddeliteľnou súčasťou ovládacích prvkov. Svojim sfarbením užívateľa in-
formujú o stave, či možnej závade na šijacom stroji. Červená na hlavnom vypínači 
evokuje príkaz „STOP“. Dióda je takto sfarbená v prípade, že nie je zamknutá poistka 
proti vysúvaniu šijacieho stroja z puzdra v stole (Obr. 7-2). Jej otočením o 90° v smere 
hodinových ručičiek svieti na zeleno a stroj je pripravený k použitiu. (Obr. 7-3)

Obr.7-2 Hlavný vypínač svieti na červeno, šijací stroj nie je možné zapnúť

Obr.7-3 Hlavný vypínač svieti na zeleno, šijací stroj je pripravený na použitie

7.1
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7.1.1 Displej
Grafika dotykového displeja je tvorená piktogramami hlavných a najčastejšie využíva-
ných funkcií umiestnených na domovskej obrazovke. Farebné vyhotovenie je v súlade 
s odtieňmi použítými na zvyšku šijacieho stroja a jeho ovládacích prvkov. Dominuje 
mu oranžová farba s tmavošedým podkladom (80% šedá) a svetlošedými ikonami 
(50% šedá).

V pravej časti displeja je na šedom podklade umiestnená sada 6 ikon rýchleho prístupu. 
(Obr. 7-6) Ľavý stĺpec zastupuje režimy šitia - bežné šitie, quiltovanie (Q) a vyšívanie 
(piktogram srdiečko). Pravý stĺpec obsahuje „Domov“ - návrat z menu na domovskú 
obrazovku, „Cievka“ - ovládanie navíjania cievky spodnej nite a „Nastavenia“ - vstup 
do nastavení šijacieho stroja.

Stredná časť má oranžový podklad so šedou grafikou. Toto farebné usporiadanie je za 
účelom pritiahnutia pozornosti do stredu, kde sa odohrávajú hlavné nastavenia šitia. 
V tomto prípade ide o výber stehov, ktoré je možné na stroji ušiť. Na spodku sú šíp-
ky a posuvník naznačujúci, kde v zozname ponuky stehov sa momentálne užívateľ 
nachádza. Zobrazenie na strednej časti obrazovky závisí od zvolenej položky z ikon 
v pravej, či ľavej časti displeja. (Obr. 7-5, Obr. 7-7, Obr. 7-8)

Obr.7-4 Displej šijacieho stroja

Obr.7-5 Hlavný vypínač svieti na zeleno, šijací stroj je pripravený na použitie
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Ľavá časť menu obsahuje sadu informačných ikon (vľavo) - prvá znázorňuje „Infor-
mácie o ihle“, pod ňou „Odporúčaná patka na daný typ stehu alebo úkonu“ a „Stehová 
doska“. Týmito tlačidlami na displeji iba zobrazujeme informácie, na nastavovanie 
parametrov šitia slúži pravý stĺpec ikon. Ich zvolením sa zmení grafika oranžovej stre-
dovej časti. Prvým tlačidlom nastavujeme dĺžku stehu, druhým prítlak patky a tretí 
aktivuje, alebo deaktivuje podávač, či nastaví parametre podávania.
Informácie o ihle sa dozvieme priložením jej stopky na svietiaci piktogram vedľa disp-
leja. Vďaka zabudovanému RFID čipu môžeme o nej zistiť rozmery, či jej určenie. 
Tieto parametre sa dajú zobraziť aj o aktuálne používanej ihle zasunutej v stroji.

Obr.7-6 Pravá časť displeja, sfarbenie zvolenej položky na 
oranžovo

Obr.7-7 Ľavá a stredná časť displeja, vyvolanie položky z menu

Obr.7-8 Ľavá a stredná časť displeja, informácie o ihle
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7.1.2 Tlačidlá na ovládacom paneli
Po zapnutí šijacieho stroja sa rozsvietia na hardvérových tlačidlách piktogramy zná-
zorňujúce základné operácie. Po stlačení tlačidla START / STOP je možné započať 
šitie so zvolenými nastaveniami. Položky displeja sú sfarbené na šedo a nie je možné 
ich meniť (viď Obr. 7-11). Tlačidlo START / STOP má červenú farbu, ostatné sú vyp-
nuté z dôvodu, že sa nedajú v tejto fázi používať. 
Pre zmenenu nastavení je nutné stlačiť START / STOP na pozastavenie činnosti a vrá-
tenie ihly a patky do východzej pozície. Pedále sú v tomto režime neaktívne, čo zabez-
pečuje ochranu proti úrazu. 

Obr.7-9 Piktogram aktívneho čítania RFID svieti pri vyvolaní položky „Informácia o ihle“

Obr.7-10 Stroj pripravený na šitie, tlačidlo START / STOP svieti na zeleno. Pedále sú neaktívne
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Oranžové koliesko v strede týchto tlačidiel slúži v tomto prípade na výber stehu z po-
nuky. Pohyb v menu koná užívateľ otáčaním v smere hodinových ručičiek (posun 
v menu vpravo) či proti smeru hodinových ručičiek (posun v menu vľavo). Na potvr-
denie výberu koliesko stlačí.

7.2 Farebné varianty šijacieho stroja
Popri hlavnej farebnej variante vznikli 4 ďalšie, dve z nich reflektujú kombinácie po-
užívane výrobcami PFAFF a Singer pri limitovanej edícii 150. výročia založenia spo-
ločnosti.

Obr.7-11 Stroj počas šitia, tlačidlo START / STOP svieti na červeno

Obr.7-12 Možnosti otáčania a potvrdzovania kolieska

7.2
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Obr.7-13 Tmavomodrá varianta „Paris Night“

Obr.7-14 Farebná varianta PFAFF
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Obr.7-15 Ružová varianta „Pink Lady“

Obr.7-16 Farebná varianta Singer 150th anniversary
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8 DISKUSIA
8.1 Ekonomická funkcia
V tejto časti diskusie sa budem venovať preskúmaniu trhov, na ktoré bude možné 
nový produkt uviesť, priemerný zárobok ľudí zamestnaných v textilnom odvetví, ktorí 
sa špecializujú na šitie odevov. Cenové relácie možných konkurenčných produktov 
a dotácie podporujúce nákup vybavenia pre začínajúcich podnikateľov, alebo už fun-
gujúcich živnostníkov a mikropodnikov do 10 zamestnancov.

8.1.1 Svetové trhy a textilný priemysel
Podľa verejne dostupných informácií z januára roku 2015 stúpli ročné predaje v ob-
lasti trhu s dievčenským a ženským oblečením o približne 9% voči roku 2013. Naj-
významnejšími trhmi odevného priemyslu sú podľa tejto štatistiky USA a Európa. 
V USA bol nárast obratu z 228,181 na 248,678 milióna dolárov, v Európe z 292,255 
na 314,167 milióna dolárov ročne. Tieto dva kontinenty doháňa Ázijský trh, ktorý je 
považovaný za najrýchlejšie rastúci  v danom období. [22] Je preto zrejmé, že tento 
trend zvyšujúceho sa dopytu je priaznivý pre krajčírov a výrobcov odevov.
Vybavenie pre nich poskytujú piati najväčší výrobcovia šijacích strojov na trhu a to: 
Brother Industries, Janome Sewing Machines, Juki Corporation, Jaguar International 
a združenie SVP (Singer, Viking-Husqvarna a Pfaff). [22] Tieto spoločnosti sa zaobe-
rajú poredovšetkým výrobou a vývojom priemyselných šijacích strojov, ale aj produk-
tov poloprofesionálnych, či domácich. 

8.1.2 Americký trh - USA
Zo štatistiky z rokov 2007 až 2015 vyplýva, že priemerné výdaje na šijací stroj a vy-
bavenie boli najvyššie v roku 2009, po ktorom tento stav rapídne klesol a začal znova 
rásť až v roku 2013. [23]

Obr.8-1 Rozmiestnenie krajčírov v jednotlivých štátoch USA [24]
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Počet zamestnaných krajčírov bol k máju 2015 až 19 980 a ich priemerná ročná mzda 
činí $28 630. Najčastejšie pracujú v štáte Washington, Virginia, Mississippi, Nevada 
a Iowa. 

Na Obr. 2-28 sú zaznačené štáty USA farebne podľa priemernej výšky mzdy. Toto za-
mestnanie je najlepšie platené v štáte District of Columbia, kde priemerná ročná mzda 
činí $44 640. Za ním nasleduje štát Connecticut s priemernou mzdou $38 200 a ako 
tretia California s $36 790. [24] Z týchto údajov vyplýva, že potenciálny americký zá-
kazník v danej oblasti si môže dovoliť investovať do výbavy svojej krajčírskej dielne 
a očakávať, že sa mu daná investícia v podobe kvalitného šijacieho stroja vráti. Jeho 
priemerný plat môže mesačne dosiahnuť až 3720 dolárov.

8.1.3 Ceny šijacích strojov
Na českom trhu (október 2016) sú dostupné šijacie stroje domáce, poloprofesionálne 
a priemyselné. Krajčíri najčastejšie využívajúci posledné dva spomínané typy investu-
jú do oboch riešení zároveň. Je teda z ekonomického hľadiska otázne, či sa im oplatí 
kupovať poloprofesionálny multifunkčný a vynechať tak jednoúčelový priemyselný, 
alebo naopak vystačiť si len s profesionálnym šijacím strojom. 
Z rozhovoru s T. Kubincovou vyplynulo, že na bežné šitie v krajčírskej dielni sú nutné 
3 základné druhy priemyselných strojov - jednoihlový plochý šijací stroj, overlock 
(entlovačka) a coverlock. [7] Posledné dva, ako je uvedené v technickej analýze nie je 
možné kombinovať do jedného produktu s klasickým jednoihlovým. 
V prípade, že chce krajčír nakúpiť priemyselné vybavenie, ktoré má podobné funkcie 
ako jeden multifunkčný poloprofesionálny šijací stroj, je nutné mať na každý jeden 

Obr.8-2 Ročný zárobok krajčíra v štátoch USA [24]

8.1.3
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úkon iné zariadenie, čo môže byť z hľadiska priestorov a počiatočných investícií znač-
ne komplikované.  

8.1.4 Poloprofesionálne vybavenie krajčírskej dielne
Kvalitné šijacie stroje vybavené množstvom funkcií sú vyrábané poprednými svetový-
mi značkami spomenutými v Designérskej analýze. Cena týchto modelov sa pohybuje 
od 140 000 Kč u Janome Horizon 15000 [25] po 7499 libier (približne 233 000 Kč) za 
Husqvarna Designer Epic u Britského predajcu. [26] V tomto rozmedzí kupujúci do-
stane kompaktné riešenie, ktoré slúži na šitie rôznymi druhmi stehov, CNC vyšívanie 
vzorov a obrázkov, quiltovanie (prešívanie), našívanie gombíkov a zošívanie rôznych 
druhov látok, čomu je prispôsobené aj príslušenstvo (viď Kapitola 2.2.9 - Posuv ma-
teriálu). 

8.1.5 Priemyselné vybavenie krajčírskej dielne
Vzhľadom na to, že sú postevené špeciálne na určitý šicí postup, majú ponúkané mo-
dely rôzne konfigurácie a podľa toho sa odvíja aj cena tohto produktu. Pre porovnanie 
cien výrobcov som využil porovnávací portál Heureka.cz, rovnako aj ceny miestneho 
výrobcu Garudan z Boskovíc pri Brne. [27] Aby bola zachytená podstata možnosti 
vykonávania viacerých úkonov, ako u poloprofesionálnych multifunkčných produk-
tov, spomeniem teda všetky stroje, ktorých vlastnosti spája. Ako základ je teda plochý 
jednoihlový šijací stroj (Obr. 2-27), ktorého ceny sa pohybujú v rozpätí 10 - 35 000 Kč.

Moderné ozdobné prešívanie - quiltovanie a patchworkovanie si vyžaduje šijací stroj 
na to určený (viď Obr. 2-30). Tieto pomerne veľké stroje sa pohybujú v zahraničí v ce-
nových reláciách do 20 000 dolárov za kus, čo je v prepočte približne 500 000 Kč. [28]
Vyšívacie stroje s možnosťou šitia niekoľkými ihlami naraz výšivky rôznych farieb 
s jednou šiciou hlavou (Obr. 2-31) sú v cenovej relácii do 285 000 Kč. [29] Ďalší 
samostatný šijací stroj slúžiaci našívaniu gombíkov je dostupný v cenovom rozmedzí 
27 - 85 000 Kč [30]. 

Obr.8-3 Priemyselný jednoihlový plochý šijací stroj značky Siruba
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Z týchto čísel je teda zrejmé, že krajčír by musel pri zakúpení výbavy investovať až 
približne pol milióna Kč, čo je viac ako dvojnásobok oproti najdrahšiemu polopro-
fesionálnemu šijaciemu stroju. Pre menšie zákazkové šitie je tento stroj vhodnejšou 
investíciou, nakoľko objem zakázok nedokáže vystúpať do množstiev, pre ktoré sú 
určené priemyselné riešenia. [7] Navyše je potrebné počítať s väčšími priestormi pre 
dielňu, čo môže znamenať vyššie náklady spojené s prenájmom a energiami.

Obr.8-4 Quiltovací stroj Bernina Q24 [54]

Obr.8-5 Vyšívací stroj Babylock [55]
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8.1.6 Začínajúci podnikatelia, dotácie
V prípade začínajúcich krajčírov podnikajúcich na živnosť, ktorí vytvoria pre seba 
pracovnú pozíciu je možné požiadať o niekoľko typov dotácií pre rozvoj podnikania. 
Prvým z nich je dotácia od Úradu práce ČR, ktorý ponúka finančnú injekciu pre no-
vého podnikateľa [31] vo výške 6-násobku priemernej mzdy v danom roku (údaj pre 
rok 2016). Túto dotáciu je možné získať  v rámci programu Podpora zamestnanosti, 
konkrétne „Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče 
o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti“. [32]
Okrem štátnych dotácií je možné požiadať aj o úver na založenie podnikania od Čes-
komoravskej záručnej a rozvojovej banky, ktorá má vo svojom portfóliu Program 
INOSTART. Medzi podporovanými ekonomickými činnosťami tohto programu je aj 
výroba textílií a odevov. Cieľom projektu je získanie úverov k realizácii inovatívnych 
projektov začínajúcich podnikateľov. Banka teda poskytuje záruky za úver od Českej 
sporiteľne až do výšky 60% istiny úveru. Výška sumy úveru, ktorý bude zaručovaný je 
od 0,5 do 15 miliónov Kč vrátane. Cena záruky je 1,1 % p. a. z výšky záruky a je časo-
vo obmedzená po dobu piatich rokov od dňa zaplatenia prvej splátky istiny úveru. [33]

8.1.7 Aproximatívna cena
Navrhnutý produkt by sa mal pohybovať v cenovej kategórii, ktorej by bol konku-
rencieschopný poloprofesionálnym šijacím strojom. Odhadovaná cena by mala byť 
približne 200 000 až 250 000 Kč.

8.2 Psychologická funkcia
Tento aspekt vychádza z tvarového a farebného riešenia návrhu. Usporiadanie línií, za-
oblených plôch a ich vzájomné striedanie vyvoláva celkový dojem elegantného, no zá-
roveň aj dospelého stylingu, ktorý svojou univerzálnosťou zapadne do prostredia kraj-
čírskej dielne. Biele prevedenie hornej polovice dodáva jeho vzhľadu čistotu. Tmavé 
nohy zas stabilný základa určitú odolnosť voči ušpineniu od topánok. Matné povrchy 
ušetria majiteľku /majiteľa od neustáleho leštenia. O šijací stroj sa teda netreba po tejto 
stránke nijak zvláštne starať, svoj vzhľad si po uvedení do prevádzky zachová dlho. 
To je tiež dôležitý aspekt pri kúpe takéhoto produktu - zachovanie rovnakého vzhľadu 
od výroby až po niekoľko mesiacov, ba až rokov prevádzky. Pri tejto cenovej kategórii 
to len podporí dojem dlhej výdrže materiálov a spoľahlivosti. K pozitívnemu dojmu 
a dobrej predávanosti prispeje aj jednoduché ovládanie a nastavovanie výšky stola, či 
pedálov. Praktický šuflík, ktorý je priehľadný iba dotvorí dojem uceleného všestranné-
ho produktu. Užívateľovi poskytne komfort, ktorý v tejto kategórii zatiaľ nie je bežný.

8.3 Sociálna funkcia
Vzhľadom k očakávanej cene a kategórie produktu predpokladám, že záujem širokej 
verejnosti o tento produkt nebude vysoký. Cieľová skupina naopak môže zabezpečiť 
dostatočný odbyt tohto produktu. A rešerší vyplynulo, že ceny šijačích strojov sa po-
hybujú aj vo vyšších čiastkach, ako odhadovaných 250 000 Kč. Kľúčovým veľkým 
trhom by mali byť USA, kde aj samotní pracovníci v textilnom priemysle dostávajú za 
svoju prácu vysoké mzdy. 
Po ekologickej stránke môže byť aj tento produkt súčasťou vlny EKO výrobkov. Vyu-
žitie rozložiteľných plastov by mohlo do budúcna znamenať menšie problémy s elek-
troodpadom. Prednosť by mala dostať najmä kvalitná výroba a naddimenzovanie sú-
čiastok produktu tak, aby vydržali v prevádzke viac, ako iba štandardnú 24 mesačnú 
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lehotu, ktorá je daná ako povinná zo strany Európskej únie. Kvalitné priemyselné šija-
cie stroje síce vyžadujú nenáročný pravidelný servis, no vydržia bez porúch bežne aj 
viac ako 10 rokov. [5] Inak by tomu nemalo byť ani v tomto prípade. Dôvera zákazníka 
v produkt posilní jeho dobré meno a môže sa stať veľmi vyhladávaným a obľúbeným 
medzi cieľovou skupinou.
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9 ZÁVER
Diplomová práca sa zaoberá návrhom poloprofesionálneho šijacieho stroja. 
Na základe informácií získaných z kníh, odborných článkov, rozhovorov s krajčírkou 
a servisným technikom šijacích strojov som získal prehľad o rozdelení, použítí a ne-
dostatkoch šijacích strojov využívaných v priemysle a menších krajčírskych dielňach.
Zásadným problémom je u nich ergonómia, ktorá nerešpektuje potreby človeka. Zá-
kladným pilierom pri tvorení tejto práce sa tak stalo uplatnenie požiadaviek z praxe 
a odporúčaní odborníkov z oblasti aplikovanej ergonómie. Poznatky získané z ich vý-
skumov v textilných továrňach som aplikoval na vlastný návrh tak, aby reflektoval 
nastavenie pracoviska šijacieho stroja, ktoré boli vyhodnotené ako optimálne. 

Výsledný návrh smeruje do poloprofesionálnej kategórie. Malé krajčírske dielne (mik-
ropodniky do 10 zamestnancov a živnostníci), na ktoré som sa v práci zameral, vyu-
žívajú okrem priemyselných šijacích strojov aj riešenia určené pre domácnosť a ná-
ročnejších užívateľov. Šetria tak vstupné náklady na vybavenie a aj priestor, ktorý by 
zaberali ďalšie profesionálne šijacie stroje s ekvivalentnými funkciami jednému multi-
funkčnému zariadeniu. Touto prácou im tak vychádzam v ústrety a ponúkam produkt, 
ktorý je v danej kategórii unikátny. Pridanou hodnotou oproti konkurencii je stôl, jeho 
jednoduché a pohodlné nastavovanie, praktické odkladacie priestory a komplexné rie-
šenie ergonómie zvyšujúce konfort pri práci.  

Kvôli technickým obmedzeniam nebolo možné spojiť všetky bežne používané typy do 
jedného celku. Napriek tomu je tu istá možnosť modularity vďaka výsuvnej časti šija-
cieho stroja a jeho nahradenie za iný, respektíve pripojenie príslušenstva rozširujúceho 
jeho možnosti. Z ekonomickej stránky sa odhadovaná cena produktu pohybuje okolo 
hornej cenovej hranice top-triedy šijacích strojov uvedených v dizajnérskej analýze. 
Očakávaná cena by tak mala byť 200 000 až 250 000 Kč.
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