
 

 

technologie | T06.1   

poznáváme vesmírem 

 

→ ÚVOD DO TECHNOLOGIE 3D TISKU 
Moderní technologie 3D modelování a 3D tisku ve výuce 

 

 
 



 

 

 

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Věk žáků: 12 – 19 let 

Typ aktivity: 3D modelování 

Náročnost: jednoduchá 

 

 

CÍLE A POPIS PROGRAMU 

Cílem programu je seznámit učitele a jejich žáky s rychle se rozvíjející 

technologií 3D tisku tak, aby ji mohli využít ve výuce. V této první části se 

uživatel seznámí se základními prvky hardwaru a softwaru, které jsou 

nezbytné pro ovládnutí a pochopení problematiky. 

 

 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

Společnost 21. století žije v intenzivně rozvinuté éře digitalizace. Vidíme ji dnes téměř ve všech odvětvích lidské činnosti, 

digitální technologie nás obklopují v našem každodenním životě, který si dnes málokdo umí představit bez mobilního 

telefonu a přístupu do internetové sítě. Digitální svět zabírá v našich pracovních i soukromých životech čím dál větší 

místo. Aby se stávající generace dětí, žáků a studentů dokázala v tomto digitalizovaném světě orientovat, je potřebné, 

aby se s digitálními technologiemi seznámila už v době svých školních let. Proto mluvíme o digitálních dovednostech 

jako nezbytné klíčové kompetenci pro 21. století, proto je zařazujeme do vzdělávacích programů škol.  

Současná doba je zároveň označována jako věk Průmyslu 4.0, který svůj název dostal podle v pořadí čtvrté průmyslové 

revoluce, kterou nyní procházíme. Hlavní podstatou tohoto věku je již zmiňovaná digitalizace, rozšiřování 

vysokorychlostního internetu, rozvoj chytrých technologií, umělé inteligence, automatizace a robotizace výroby a také 

využívání 3D virtuální reality a 3D tisku a dalších rychle se rozvíjejících digitálních technologií. Všechny zmíněné oblasti 

Průmyslu 4.0 mají pak zásadní význam pro růst a konkurenceschopnost všech průmyslových firem bez ohledu na jejich 

odvětví.  

Samotné počátky 3D tisku lze vysledovat už v 80. letech 20. století a dosud je podstatná většina světové produkce 3D 

tiskáren vyráběna za účelem vývoje prototypů výrobků. I Česká republika má na poli 3D tisku své významné hráče, 

za všechny je to zejména český vývojář Josef Průša, jehož 3D tiskárna Prusa i3 patří k nejoblíbenějším osobním tiskárnám 

na světě. Po zmíněné éře prototypizace lze však do budoucna očekávat trend, že se 3D tisk stane přímou součástí 

průmyslové výroby. Existuje bezpočet možností jejich využití od zdravotnictví, přes stavebnictví až např. po gastronomii. 

Proto je vhodné, aby se se základní problematikou 3D tisku seznámili žáci už na základních školách, neboť na konci 

tohoto období si volí svůj další směr vzdělávání pro budoucí povolání.  



 

 

Proto byla na Univerzitě Palackého v Olomouci autory této publikace připravena příručka o 3D tisku pro učitele a žáky, 

která nastiňuje základní principy technologie 3D tisku a práce s 3D tiskárnou a softwarem pro tvoření 3D modelů a která 

má napomoci vyzkoušet si už v rámci školní výuky či mimoškolní činnosti kreativní práci při tvorbě 3D modelů a jejich 

následného tisku na 3D tiskárnách.  

Tato metodika je v pořadí další z aktivit Univerzity Palackého v rámci její dlouhodobé spolupráce se základními 

a středními školami v regionu za účelem motivace žáků k výběru technických a přírodovědných oborů. V této oblasti 

spolupracuje univerzita systematicky nejen se svými fakultními či univerzitními základními a středními školami v regionu, 

ale i se Statutárním městem Olomouc, Olomouckým krajem a dlouhodobě také s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) 

v rámci evropského projektu ESERO (https://www.esero.sciencein.cz/).   

Věřím, že tato publikace přispěje ke zvýšení digitálních kompetencí současné generace žáků a studentů, kteří 

v budoucnu tyto nabyté vědomosti a dovednosti přetaví v to, aby se dovedli úspěšně orientovat v digitálním světě, který 

je bude obklopovat ještě v mnohem větší míře než dnes, případně budou těmi, kteří dané odvětví sami posunou dále 

a pomohou této zemi udržet krok ve světě, jehož obrysy si s ohledem na rychlost změn daných digitalizací zatím ještě 

nedokážeme ani plně představit. K tomu přeji jak jim, tak jejich učitelům ve výuce mnoho úspěchů.  

 

Za vedení Univerzity Palackého v Olomouci  

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu 

 

 

CO TO JE 3D TISK? 

Procesem 3D tisku je chápáno tvoření fyzického modelu podle virtuální předlohy. Tisk spočívá v tzv. aditivní tvorbě 

modelu – postupném nanášení materiálu ve vrstvách do požadovaného tvaru. Oproti subtraktivní výrobě modelu, které 

je použito např. u CNC strojů, kde dochází k obrábění většího kusu materiálu, se jedná o prakticky bezodpadovou výrobu 

modelu. 

Vývoj 3D tisku byl započat v druhé polovině 20. století pro průmyslové účely, zejména pro tvorbu prototypů (tzv. Rapid 

Prototyping). Jedním z nejvýznamnějších kroků ve vývoji tiskáren byl projekt RepRap v roce 2005, jehož cílem bylo 

vytvořit 3D tiskárnu, která by byla schopna vytvořit co nejvíce součástek na další 3D tiskárnu. Tiskárny typu RepRap jsou 

dnes nejrozšířenějším typem tiskáren pro hobby účely. V posledním desetiletí dochází k velmi rychlému vývoji menších 

3D tiskáren, které jsou vhodné nejen pro průmyslové využití, ale vzhledem ke stále nižším pořizovacím a provozním 

nákladům, i pro běžné uživatele v domácnostech či školách. 

https://www.esero.sciencein.cz/


 

 

    

 

 

MOŽNOSTI 3D TISKU  

MATERIÁLY POUŽITELNÉ PRO 3D TISK  

S dynamickým vývojem technologií 3D tisku během posledních desetiletí se rozšiřují i možnosti výběru materiálů. Volba 

materiálu však musí jít ruku v ruce s technologií 3D tisku, kterou daná tiskárna využívá. 

Základními a nejvíce rozšířenými materiály jsou termoplasty, tedy materiály na bázi plastu, které se po zahřátí na určitou 

teplotu stávají plastickými či kapalnými, po ochlazení opět tvrdnou. Tisku z plastových materiálů se věnuje tento 

program. 

Pevnějšími a v praxi spíše průmyslově využívanými materiály jsou kovy. Zařízení na tisk kovových materiálů jsou 

prostorově větší a nákladnější. Využití nachází při efektivní tvorbě prototypů či tisku součástek na míru. 

Pro velmi detailní výrobky lze použít tekutých materiálů, především tekuté pryskyřice. Ta je postupně vytvrzována 

světelným paprskem. Technologie pracující s tekutými materiály vynikají oproti ostatním zejména rychlostí tisku. 

Z méně používaných materiálů stojí za zmínku papír, různé stavební směsi, jedlé směsi, směsi vodicí elektřinu 

či materiály použitelné v lékařství pro tvoru protéz přímo na míru pacientům. Teoreticky však lze vytvořit 3D tiskárnu 

na jakýkoliv materiál, který lze vrstvit. 



 

 

 

TECHNOLOGIE 3D TISKU 

Veškeré technologie 3D tisku vyplývají z principu postupného nanášení materiálu ve vrstvách do tvaru požadovaného 

objektu. Různé technologie 3D tisku jsou určeny pro různé účely a materiály a každá z nich má své výhody i nevýhody. 

Nejznámější a nejpoužívanější z nich lze rozdělit na technologie založené na principu: 

1. tavení tiskové struny a vytlačování nataveného materiálu: 

• technologie FDM (fused deposition modeling, též jako FFF) – touto technologií se pro účely tohoto 

programu budeme níže zabývat podrobněji; 

2. spékání práškového materiálu laserem: 

• technologie SLS (selective laser sintering); 

3. vytvrzování tekutého materiálu světelným paprskem: 

• technologie SLA (stereolitografie).  

PRINCIP TECHNOLOGIE FDM  

Tiskárny používající technologii FDM jsou nejrozšířenějším typem tiskáren, zejména kvůli většinou nízkým pořizovacím 

a provozním nákladům, jednoduchosti a univerzálnosti zařízení, ale také možnosti použití v domácnosti či ve výuce.  

Základem každé FDM tiskárny jsou: 

1. tisková struna (tzv. filament),  

2. tisková hlava (tzv. extruder) a  

3. tisková podložka (tzv. bed).  

Filament o daném průměru (nejčastěji 1,75 mm), který může být vyroben ze široké škály materiálů, vstupuje 

do extruderu, kde je taven a ve velmi malém množství vytlačován pomocí trysky na tiskovou podložku. Ihned 

po vytlačení chladne a tuhne. Tištěný objekt je tvořen postupně vrstvu po vrstvě. Výška vrstvy se může lišit dle 

požadované detailnosti objektu a nastavení tisku (většinou do 0,3 mm). Obecně platí, že čím nižší je vrstva, tím je tisk 

více detailní, ale zároveň časově náročnější a naopak. 



 

 

SOUČÁSTI 3D TISKÁRNY  

EXTRUDER 

Základní prvek každé FDM tiskárny. Zde dochází k tavení a vytlačování filamentu. Skládá se z několika částí: 

1. Teflonová trubička: 

• Prochází většinou extruderu a prochází skrze ni filament. Používá se kvůli vhodným třecím 

schopnostem a termodynamickým vlastnostem teflonu. 

2. Krokový motor: 

• V kombinaci s mechanickým podavačem je krokový motor příčinou pohybu filamentu skrze extruder 

a vytlačování filamentu. U některých typů tiskáren je od extruderu oddělený a podává filament 

na delší vzdálenost. 

3. Chladič (heat sink): 

• Odvádí teplo, které se šíří od heat breaku tak, aby 

nedošlo k příliš brzkému tavení filamentu 

a následnému ucpání extruderu. Minimalizuje zónu 

mezi plastickým a pevným filamentem. Často bývá 

doplněn vlastním ventilátorem pro vyšší efektivitu 

chlazení. 

4. Izolátor (heat break): 

• Úzká kovová trubička pod chladičem, skrz kterou 

prochází filament. Jeho úzký průměr co nejvíce snižuje 

přenos tepla do chladiče. 

5. Heater block: 

• Hranatý hliníkový blok, do kterého ústí izolátor. 

Je v něm umístěno topné těleso a termistor (čidlo 

tepla).  

6. Tryska 

• Tryska je poslední prvek extruderu, který je závitem připevněný k heater blocku. Od zvoleného 

průměru trysky se odvíjí detailnost a rychlost tisku. Nejběžněji používaný průměr je 0,4 mm, méně 

často se ale lze setkat i s průměry 0,6 mm, 0,8 mm nebo 0,2 mm. Použití různých trysek na různé tisky 

značně rozšiřuje možnosti tiskárny.  

7. Ventilátor / ventilátory: 

• Chladí extrudovaný materiál a zabezpečuje tak jeho takřka okamžité ztvrdnutí do tvaru požadovaného 

modelu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

OSTATNÍ 

 

• Řídící jednotka: 

 

o Elektronická deska, která určuje chod celé tiskárny, 

zejména čtení přijatého souboru ve formátu GCODE. 

Je mozkem tiskárny.  

 

• LCD displej: 

 

o Základní komunikační prvek s uživatelem. 

Ukazuje stav tisku pozici uživatele 

v kontextovém menu, které lze ovládat 

pomocí tlačítek. 

 

• Krokové motory: 

o Zdroj síly pro mechanický pohyb extruderu a podložky a pro 

podávání filamentu do extruderu.  

 

 

 

• Rám tiskárny: 

o Pevný, většinou kovový rám je kostrou každé tiskárny. Na něm jsou 

přichyceny všechny zbývající komponenty. Jeho pevnost má přímý vliv 

na kvalitu tisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TYPY FDM TISKÁREN 

Z hlediska mechanického pohybu extruderu a podložky lze FDM tiskárny dělit na několik podkategorií: 

1. Kartézská mechanika: 

• Vychází z principu pohybu ve třech lineárních osách (X, Y a Z). Extruder se pohybuje ve směru os X 

(pohyb doleva/doprava) a Z (nahoru/dolů). Tisková podložka je posouvána ve směru osy Y 

(dopředu/dozadu). Každá z os je ovládána vlastním krokovým motorem. Jedná se o nejběžnější typ 

mechaniky FDM tiskáren.  

• Pohyb komponentů (extruderu a podložky) v jednotlivých osách se může lišit mezi tiskárnami různých 

výrobců – např. pohyb extruderu v osách X a Y a pohyb podložky ve směru osy Z (podložka tedy 

u tohoto podtypu klesá pod extruderem). 

2. Delta mechanika: 

• Tiskárny typu delta pohybují pouze extruderem, který je ukotven na třech ramenech. Tímto způsobem 

lze dosáhnout kteréhokoliv bodu v tiskovém prostoru. Podložka je v tomto typu tiskáren statická. 

Tiskárny tohoto typu se vyznačují vyšší rychlostí a přesností, ale také složitější kalibrací. 

3. Robotická ruka: 

• Jedná se o méně častou variantu mechaniky. Robotická ruka, která dokáže pouze pomocí svých kloubů 

dosáhnout jakéhokoliv místa v tiskovém prostoru, ale vyžaduje vyšší finanční náklady, náročnou 

kalibraci a složitý převod modelu do podoby tisknutelného souboru. 

4. Polární mechanika: 

• Další méně používaný typ, založený na pohybu tiskové hlavy ve dvou osách a rotaci tiskové podložky. 

Stejně jako u přechozího typu je pro tento typ mechaniky typický nesnadný převod modelu. Oproti 

předchozímu se ale jedná o poměrně jednoduchý princip tisku. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TYPY FILAMENTŮ  

Filamenty (tisková vlákna) používané FDM tiskárnami jsou zpravidla produkovány ve dvou hlavních průměrech: 1,75 

a 2,90 mm. Různé materiály použité pro výrobu struny se liší rozdílnými mechanickými a termodynamickými vlastnostmi 

a možnostmi použití tištěného výrobku. Následuje popis základních tiskových materiálů. 

PLA  

Často používaný jako „startovní“ materiál. Vyniká poměrně nízkými teplotami tavení, jednoduchostí tisku a dobrými 

mechanickými vlastnostmi. Při použití modelu v teplotách vyšších než 60 °C může však výrobek ztrácet svoje mechanické 

vlastnosti, popř. i měnit tvar. Proto je vhodné tento materiál používat např. v interiéru. Materiál PLA (kyselina 

polymléčná – polylactic acid) je produkován z přírodního škrobu (nejčastěji obilného nebo kukuřičného). Díky tomu 

je možné ho biologicky odbourat. Doporučené teploty pro tisk: 

teplota trysky: 200-220 °C; 

teplota podložky: 50-60 °C. 

PETG  

Univerzální materiál, vhodný zejména pro mechanicky namáhané výrobky. Oproti PLA je pružnější, pevnější a má vyšší 

teplotní odolnost. Vhodný je i pro venkovní použití nebo pro tisk vodotěsných modelů. Tento materiál lze recyklovat. 

Doporučené teploty pro tisk: 

teplota trysky: 240-260 °C; 

teplota podložky: 70-90 °C. 

ABS  

Dnes už méně používaný materiál, který byl z části vytlačen modernějším materiálem ASA. Oproti němu však je materiál 

ABS rozpustitelný v acetonu. Díky tomu lze lehce spojovat více výtisků dohromady jednoduchým potřením plochy spoje 

acetonem. Acetonem lze také vyhladit či vyleštit povrch výrobku. ABS je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. 

Doporučené teploty pro tisk: 

teplota trysky: 240-270 °C; 

teplota podložky: 80-100 °C. 

ASA  

Materiál, který vyniká stabilitou při UV osvětlení (díky tomu je velmi vhodný pro použití v exteriéru), vysokou teplotní 

odolností a pevností. Stejně jako materiál ABS lze ASA lepit, leštit a vyhlazovat pomocí acetonu. Oproti ABS však při tisku 

méně zapáchá. 

Doporučené teploty pro tisk: 

teplota trysky: 255-265 °C; 



 

 

teplota podložky: 105-115 °C. 

HIPS  

Filamenty z tohoto materiálu jsou určeny především pro tiskové podpory (více níže), které lze po dokončení tisku 

rozpustit pomocí limonenu. Tím se eliminuje složité odlamování podpěr a možné poškození modelu. Pro použití HIPS 

pro tisk podpěr je však třeba disponovat tiskárnou, která je schopna tisknout z více materiálu zároveň. 

Doporučené teploty pro tisk: 

teplota trysky: 220-240 °C; 

teplota podložky: 90-110 °C. 

FLEXIBILNÍ MATERIÁLY  

Vhodné pro tisk těsnění, tlumících součástek, ohebných modelů nebo třeba náramků. Na trhu je dostupné více druhů 

flexibilních materiálů, např. TPE nebo TPU. Flexibilní filamenty bývají označovány hodnotou pružnosti. Ta nabývá hodnot 

od 0 do 100, kdy 100 značí nejvyšší tvrdost. Mezi sebou se liší teplotními vlastnostmi, tedy i vhodnými teplotami pro tisk. 

OSTATNÍ  

Pro specifické účely jsou produkovány další speciální materiály většinou označovány obchodní značkou vytvořenou 

výrobcem daného filamentu. Patří sem materiály pro použití ve specifickém prostředí (automobily, medicína, …). 

Tyto materiály mohou například obsahovat uhlíková vlákna pro maximální pevnost a pružnost. 

 

POSTUP UŽIVATELE 3D TISKÁRNY  

Obecný postup k dosažení úspěšného výtisku z 3D tiskárny lze rozdělit na 3 části. Každé z nich se věnuje samostatná 

podkapitola. Jsou to: tvorba 3D modelu, tzv. slicování (příprava modelu pro 3D tisk) a samotný 3D tisk. První dvě 

probíhají ve specifickém softwarovém prostředí. 

TVORBA 3D MODELU 

Pro modelování objektů určených pro 3D tisk lze využít v zásadě jakýkoliv software, který je schopen prostorového 

modelování. Nepostradatelnou funkcí pro potřeby 3D tisku je schopnost softwaru exportovat model ve formátu STL 

nebo OBJ. Možnosti modelování jsou obrovské – od jednoduchých webových aplikací (např. Tinkercad) až po technická 

proprietární řešení (např. Autodesk Inventor). Některé z nich jsou popsány podrobněji. 

TINKERCAD 

www.tinkercad.com 

Toto webové řešení bylo vyvinuto zejména pro výukové účely, a proto se jedná 

o vhodnou volbu pro začátečníky v modelování. Prostředí Tinkercadu obsahuje celou řadu zdarma dostupných návodů 

a výukových videí, která popisují postup při modelování naprostých základů, ale i pokročilých tvarů. Modelování spočívá 

v kombinování základních geometrických těles, která mohou být upravována. 



 

 

BLENDER  

www.blender.org 

Zdarma šířený software, primárně zaměřený na filmové a herní animace. Pro účely 3D tisku se jedná o jeden 

z nejvýkonnějších nástrojů. Každý objekt je definován pomocí systému vrcholů a hran (tzv. 3D mesh). Oproti většině 

modelovacích nástrojů vyniká Blender méně technickým přístupem k modelování. Na své si v prostředí Blenderu tedy 

přijdou umělecky zaměření modeláři např. při tvorbě postav. Vzhledem k méně intuitivnímu ovládání, velkému množství 

klávesových zkratek, modulů a funkcí není Blender vhodný pro začátečníky. Tohoto softwaru však využívá početná 

komunita grafiků a animátorů, která tvoří výuková videa a návody. Při ovládnutí základních a několika pokročilých funkcí 

je Blender mocným univerzálním nástrojem nejen pro potřeby 3D tisku. 

AUTODESK FUSION 360  

www.autodesk.com/products/fusion-360 

Technicky založené nástroje jsou efektivní při tvorbě součástek na míru, náhradních dílů nebo objektů skládajících 

se z více kusů, které do sebe musí zapadat. Profesionální softwary Fusion 360 nebo Inventor vytvořené společností 

Autodesk jsou nejrozšířenější.  

Práce v těchto programech vychází z principu tzv. parametrického modelování. Základem je 2D náčrt ve zvolené rovině, 

poté dochází k „vytažení“ náčrtu do podoby 3D tělesa. Následně lze objekty, podobně jako při modelování z plastelíny, 

přetvářet dle libosti.  

Autodesk Fusion 360 či Inventor jsou volně dostupné softwary pro osoby, které v rámci svého podnikání nepřesáhnou 

obrat 100 000 USD za rok nebo pro účely vzdělávání. 

WEBOVÉ DATABÁZE MODELŮ  

Proces 3D modelování lze přeskočit díky existenci webových knihoven, kde lze získat miliony modelů v požadovaném 

formátu, a to většinou bezplatně. Tento přístup je nejjednodušší pro začátečníky s 3D tiskem, využití však najde i pro 

inspiraci pro vlastní modelování. Vždy je však nutné dodržovat licenční zásady šíření daného modelu. Mezi 

nejvyužívanější patří: 

• Thingiverse (www.thingiverse.com). Modely jsou v rámci tohoto portálu šířeny bezplatně, kdokoliv zde může 

poskytovat nebo využívat modely. Thingiverse stále roste na popularitě a dnes obsahuje přes více než 2 miliony 

souborů.  

• MyMiniFactory (www.myminifactory.com). Méně používaný portál, který však oproti Thingiverse obsahuje 

pouze modely vytvořené profesionálními designery. Modely jsou i často podrobovány testům. Tím je zaručena 

kvalita stahovaných modelů. Databáze MyMiniFactory obsahuje okolo padesáti tisíc modelů, které jsou 

k dispozici bezplatně i za úplatu.  

• PrusaPrinters (www.prusaprinters.org). Portál spravovaný výrobcem tiskáren Prusa. Především komunita 

tiskařů na tiskárnách od společnosti Prusa zde sdílí svoje nápady, tisknutelné soubory, ale i modely specifických 

komponentů pro tiskárny Prusa. 

 

 

 

 



 

 

SLICOVÁNÍ 

Tímto termínem je označován převod 3D modelu (především ve formátu STL) do souboru vhodného pro 3D tiskárnu 

(formát GCODE). Při převodu je model „rozřezán“ (slice) na jednotlivé vrstvy, ve kterých se bude tisknout. V rámci 

souboru GCODE jsou obsaženy nejrůznější příkazy – pro požadovanou teplotu trysky a podložky, pohyb extruderu 

a podložky a další parametry, které si uživatel volí během procesu slicování ve specifickém softwaru, tzv. sliceru. Ten je 

zpravidla poskytován výrobcem tiskáren, např. Prusa Slic3r (Prusa Printers) nebo Ultimaker Cura (Ultimaker). Kvůli 

univerzálnosti a velkému rozšíření tiskáren Prusa či podobných je v následujících podkapitolách podrobněji popsán 

postup slicování v Prusa Slic3ru. 

V prostředí softwaru Prusa Slic3r se nachází tři typy nastavitelných parametrů (označené jako Jednoduché, Pokročilé 

a Expert) organizované ve čtyřech základních záložkách:  

• Podložka (Plater), která slouží k prohlížení a k základním úpravám modelu (rozříznutí, změna velikosti modelu 

atd.) na virtuální tiskové podložce; 

• Nastavení tisku (Print settings) obsahující stěžejní funkce pro nastavení požadovaného průběhu tisku (základní 

z nich jsou rozepsány níže);   

• Nastavení filamentu (Filament settings) pro stanovení teplot extruderu a podložky, průměru filamentu a dalších 

a  

• Nastavení tiskárny (Printer settings), ve které lze z přednastavené nabídky vybrat z velkého množství 

konfigurací pro různé typy tiskáren, které je možno upravovat dle potřeby – např. průměr trysky, která se na 

extruderu tiskárny nachází.  

 

VRSTVY A PERIMETRY 

Základním nastavením tisku je výška vrstev a počet perimetrů. Výška vrstev přímo ovlivňuje detaily výtisku a dobu tisku. 

Čím je vrstva vyšší, tím je tisk rychlejší a méně detailní. Obvykle se výška vrstvy pohybuje okolo 0,2 mm. Maximální výška 

vrstvy je závislá na průměru zvolené trysky – obecně se jako maximální výška doporučuje ekvivalent tří čtvrtin průměru 

trysky. Některé slicery (včetně Prusa Slic3ru) umožňují různou výšku vrstev v jednom modelu. Tím lze dosáhnout vyšších 

detailů ve složitých částech modelu nebo naopak méně detailní části tisknout rychleji. 



 

 

 

Perimetrem je myšlena plná obvodová stěna modelu. V prostředí Slic3ru si volíme jejich počet. Jeden perimetr má 

ve výsledku šířku průměru trysky. Vyšší počet perimetrů je vhodný pro modely, u kterých je třeba mít pevnější stěny – 

například pro aplikaci vrutů nebo šroubů. 

 

 

VÝPLŇ A PLNÉ VRSTVY  

Výplň modelu (infill) je druhým nejvýznamnějším faktorem rychlosti a zároveň velmi ovlivňuje pevnost výtisku. 

Základními nastaveními jsou procentuální hodnota výplně (0 % pro duté objekty, 100 % pro plné objekty, běžně však 

okolo 15 %) a vzor výplně. Některé vzory jsou pro určité typy kinematiky tiskárny rychlejší, některé jsou obecně pevnější 

a některé jsou vhodnější například pro vzhled průsvitných modelů.  

 

Počet plných vrstev (solid layers) udává počet spodních a vrchních vrstev v modelu, které budou mít 100 % výplň 

a uzavřou tak strukturu vnitřní výplně. 

 



 

 

OBRYS A LÍMEC 

Obrys (skirt) udává počet smyček, které se vytvoří v prvních vrstvách kolem tisknutého modelu. Tisk obrysu slouží 

k ustálení plynulého průtoku skrze extruder a také ke kontrole přilnutí vytlačovaného materiálu k podložce před tiskem 

samotného modelu. 

Speciálním typem obrysu, který je spojen s okrajem modelu je límec (brim). V prvních vrstvách vytváří okolo modelu 

vyšší počet obrysů podle uživatelsky nastavené šířky. Límec je často používán k lepšímu přichycení hran modelu 

k podložce a zamezuje tak kroucení modelu během tisku. 

 

PODPĚRY  

Pro tisk modelů, jejichž části nejsou v přímé návaznosti na předchozí vrstvy nebo jsou navázány pod příliš ostrým úhlem, 

je využíváno tzv. podpěr (supports). Podpěry lze popsat jako lešení, které má jinou strukturu než tisknutý model 

a po dokončení tisku je lze odlámat. Při tisku z více materiálů je pro tisk podpěr využíváno rozpustitelných filamentů. 

Podpěry je možné v prostředí Slic3ru generovat automaticky na celý model nebo na uživatelem definovaná místa. 

Dalšími nastaveními jsou vzor podpěr nebo vzdálenost mezi podpěrami. 

 

 



 

 

POSTUP UŽIVATELE PŘI  TISKU 

Tiskárny technologie FDM lze typicky ovládat pomocí tří prvků – vypínače, tlačítka pro restart a ovládacího tlačítka, které 

slouží pro pohyb v menu tiskárny. 

PŘED TISKEM  

• KALIBRACE 

o Základní podmínkou úspěšného tisku je správná kalibrace tiskárny. Pokud je tiskárna správně 

sestavena, je kalibrace jednoduchým procesem – zejména u moderních modelů tiskáren s možností 

automatické kalibrace. Kalibraci není třeba provádět před každým tiskem, vhodné je však tiskárnu 

kalibrovat pokaždé při změně trysky nebo přesunu tiskárny. 

• PŘEDEHŘEV 

o Tiskárnu (trysku a podložku) je třeba předehřát na požadovanou teplotu, která je dána typem 

filamentu. Kromě tisku je třeba trysku předehřát při rozebírání nebo čištění extruderu a při výměně 

trysky. 

• KONTROLA PODLOŽKY A TRYSKY 

o Tisková plocha musí být zbavena zbytků filamentu z předchozího tisku a dalších nečistot. Vhodné je 

tiskovou plochu také odmastit, např. potřením isopropylalkoholem (IPA). U starších typů tiskáren, 

kde je tisková plocha vytvořena ze skla nebo hliníku je třeba pro požadované přilnutí modelu 

na podložku nanést lepidlo nebo tzv. ABS juice (materiál ABS rozpuštěný v acetonu). 

o Pro zdárný průběh tisku musí být tryska očištěna od nečistot a zbytků materiálu, které se na trysku 

mohly přichytit např. během změny filamentu. Vhodné je použit pinzetu s úzkou špičkou.  

TISK 

• SPUŠTĚNÍ TISKU 

o Tisk lze obecně spustit dvěma způsoby. První a praktičtější je spuštění z SD karty v 3D tiskárně nebo 

jiného přenosného média, na kterém je nahrán tiskový soubor exportovaný ze sliceru ve formátu 

GCODE. Tiskárna tedy může pracovat sama bez dalšího zařízení. Druhým typem je spuštění z počítače, 

který je s tiskárnou spojený USB kabelem, např. přes program Pronterface. Komunikace s tiskárnou 

přes stolní počítač může být i bezdrátová, zejména při aplikaci jednodeskového malého počítače 

Rapsberry Pi. 

• KONTROLA 

o Pro úspěšné dokončení tisku je stěžejní kvalita první vrstvy, resp. její přichycení na podložku. To je 

vhodné zkontrolovat, popř. tisk zastavit, kalibrovat tiskárnu, znovu očistit apod. Chyby během tisku 

mohou nastat kvůli prostředí, ve kterém se tiskárna nachází (průvan, vlhko, teplota nebo velký sklon 

tiskárny) nebo mohou být způsobeny filamentem (skladování filamentu ve vlhkém prostředí, špatný 

návin na cívce, ucpání trysky atd.) 

PO DOKONČENÍ TISKU  

• ZCHLADNUTÍ TISKÁRNY 

o Po úspěšně ukončeném tisku je třeba před odebráním modelu z podložky nechat tiskárnu 

vychladnout. Model se poté dá lépe oddělit od podložky. Na zchladnutí trysky je také třeba počkat 

před vypnutím tiskárny – jinak může dojít k ucpání extruderu filamentem kvůli nedostatečnému 

chlazení. 

 

 

 



 

 

• ODEBRÁNÍ MODELU 

o Jestliže je podložka zchlazena, lze model ve většině případů jednoduše odebrat rukou. U některých 

tiskáren je při silnějším přichycení možné sundat z podložky sundat tiskový plát, který je přichycený 

magnety, a po mírném ohnutí plátu model odebrat. Starší typy tiskáren vyžadují pro odebrání použití 

vhodného nástroje, např. špachtle. 
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ELEKTRONICKÉ ZDROJE POUŽITÝCH OBRÁZKŮ  

CO TO JE 3D TISK? 

• Obr. 1: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/female-statue-head-icon-gray-monochrome-

style-vector-11185633 

• Obr. 2: 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.uokpl.rs%2Frsvi%2FhboxRih_creative-idea-

creativity%2F&psig=AOvVaw3OzkBMcGlwIP5fmmTdVRsS&ust=1596549185330000&source=images&cd=

vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPixtaqX_-oCFQAAAAAdAAAAABAD 

• Obr. 3: https://previews.123rf.com/images/jemastock/jemastock1803/jemastock180300082/96522362-

laptop-computer-technology-vector-illustration-graphic-design.jpg 

MOŽNOSTI 3D TISKU – MATERIÁLY POUŽITELNÉ PRO 3D TISK 

• Obr. 4: www.prusa3d.cz 

• Obr. 5: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.prodways.com%2Fen%2Ftechnologie%2Fl

aser-

sintering%2F&psig=AOvVaw3ZgxGOqdZ3QtgzOGQOcsLx&ust=1596555190467000&source=images&cd=v

fe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDd59mt_-oCFQAAAAAdAAAAABAE 

• Obr. 6: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Fpin%2F39512056731168

3470%2F&psig=AOvVaw36Hl6v-

W1ILLtjbpSaFi1B&ust=1596555222185000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD6iemt_-

oCFQAAAAAdAAAAABAD 

• Obr. 7: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.prusa3d.cz%2F&psig=AOvVaw3SX8HCVn

WcvJhLXaDYtf5m&ust=1596555263726000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCn8_yt_-

oCFQAAAAAdAAAAABAJ 

• Obr. 8: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.3dhubs.com%2Ftalk%2Ft%2Fyoda-

printed-with-

m200%2F5546&psig=AOvVaw0iLQqMX1QatplaOhHCgWZP&ust=1596555330938000&source=images&c

d=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDThp-u_-oCFQAAAAAdAAAAABAD 

• Obr. 9: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fautofile.co.nz%2Fgm-using-3d-printed-

parts-&psig=AOvVaw0pO-u-MWLx-

P8xqwO1zQbG&ust=1596555388593000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDapriu_-

oCFQAAAAAdAAAAABAD 

• Obr. 10: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.engineering.com%2F3DPrinting%2F3DPri

ntingArticles%2FArticleID%2F13793%2FPaper-3D-Printing-Goes-Industrial-with-Hondas-Carbon-Fiber-

Parts.aspx&psig=AOvVaw2Z16Fgix9oB17392Qitpoa&ust=1596555435976000&source=images&cd=vfe&v

ed=0CAIQjRxqFwoTCLDb686u_-oCFQAAAAAdAAAAABAD 

• Obr. 11: https://amfg.ai/wp-content/uploads/2018/05/SLA-print-e1526048321906.png 

MOŽNOSTI 3D TISKU – SOUČÁSTI 3D TISKÁRNY 

• Obr. 12: https://forum.prusaprinters.org/wp-content/uploads/attachments/21536-117047-cjuni.jpg 
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POSTUP UŽIVATELE 3D TISKÁRNY – TVORBA 3D MODELU 

• Obr. 20: www.tincercad.com 

• Obr. 21: www.blender.org 

• Obr. 22: www.autodesk.com/products/fusion-360 

POSTUP UŽIVATELE 3D TISKÁRNY – SLICOVÁNÍ 

• Obr. 23 až 35: vlastní tvorba 
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