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ABSTRAKT 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se v první části zabývá rozdělením metod 3D tisku, materiály 
pro FDM 3D tisk a možností jejich použití při výrobě horolezeckých chytů. Druhá část 
této práce je zaměřena na pevnostní analýzu navržených chytů. Zbylé kapitoly se poté 
věnují vlastnímu tisku, testování a ekonomickému zhodnocení výroby těchto chytů. 

 

Klíčová slova 

Horolezecký chyt, 3D tisk, FDM tisk, materiály pro FDM tisk 

 

ABSTRACT 

The first part of this bachelor’s thesis covers 3D printing methods, materials used 
in FDM 3D printing and posisbility of its use in manufacturing of climbing holds. 
Second part of this thesis is focused on mechanical analysis of designed holds. The 
remaining chapters are designated to actual printing, testing and economical 
evaluation of these holds. 
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ÚVOD 

Horolezectví je součástí života lidí od nepaměti jako způsob překonávání 
náročného terénu při cestování. V průběhu času se však vyvinulo i do své sportovní 
podoby, která se stala dominantním účelem lezení v současné době. Jako počátek 
této transformace můžeme považovat konec 18. století a prvovýstup na nejvyšší horu 
Evropy Mont Blanc. [1] 

Současné lezení můžeme rozdělit do několika kategorií, jako jsou alpinismus, 
bouldering, vícedélkové lezení, venkovní tradiční a sportovní lezení a od 20. století  
i lezení na umělých stěnách, kterému bude věnována tato práce.  

Za počátek výroby umělých stěn můžeme považovat rok 1939 a Schurmanovu 
skalku u amerického Seattlu. Tato skalka se od moderních stěn ještě výrazně liší, ale 
je to první umělá stěna vytvořená pouze za účelem výuky lezeckých technik. Dalším 
milníkem v historii umělých stěn se stala v roce 1960 první vnitřní stěna ve Velké 
Británii. I tato stěna, ač pro svou dobu revoluční, byla vyzděna a jen s příležitostnými 
možnostmi pro její adaptaci. Tento problém se vyřešil v roce 1983 vyvinutím prvních 
umělých chytů, které se daly na stěnu přišroubovat. To vedlo k odstoupení od 
využívání tvarovaných panelů a začaly se budovat stěny s maticí děr, do kterých se 
dají chyty přišroubovat a tím dávají prakticky nekonečné množství variant cest na 
jedné stěně. [2,3] 

V této práci jsem se zabýval možností tisku vlastních chytů v domácích 
podmínkách pro běžné uživatele 3D tiskáren. Získání odpovědi na tuto otázku bude 
dosaženo návrhem vlastních chytů a jejich následným testováním. Testování bude 
provedeno numericky pomocí metody konečných prvků a následným fyzickým 
testováním na stěně. S výsledky těchto testů bude poté možné zhodnotit, zda takto 
vytvořené chyty vydrží namáhání při lezení a jestli se vyplatí jejich tisk finančně, nebo 
je levnější koupit komerčně vyráběné chyty. 
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1 3D TISK 

Tisk 3D tiskárnou je revoluční technologie pro výrobu nových součástí. Namísto 
odebírání materiálu pomocí obrábění využívá pro vytvoření předmětu aditivní metodu. 
To znamená, že vytvářená součást vzniká ve vrstvách a díky tomu je možné vytvářet 
jednoduše i pro tradiční obrábění velmi složité tvary (např. dutiny uvnitř součástí). [4] 

Další nespornou výhodou je jednoduchost užívání těchto tiskáren, způsobená 
potřebou pouze 3D modelu součásti vytvořeného v jakémkoli CAD modeláři. Tento 
model poté uživatel exportuje ve formátu STL, který je pomocí sliceru (programu, který 
model rozřeže na vrstvy a vytvoří instrukce pro samotný tisk) převeden do  
G-kódu, který již tiskárna zpracuje a provede instrukce pro zahřátí extrudéru nebo 
pohyb. [4,5,6] 

Díky těmto vlastnostem a relativně nízkému času výroby se 3D tiskárny staly již 
od svého vzniku oblíbeným prostředkem pro výrobu prototypů. V posledních letech se 
ale díky rapidnímu snížení nákladů na pořízení těchto tiskáren i materiálů, které 
užívají, staly součástí dílen mnoha domácích kutilů a inovátorů. [4] 

Jejich využití, ale není jen při vytváření prototypových modelů. Uplatní se prakticky 
všude, kde není potřeba vyrábět velké množství kusů, je zapotřebí, aby kus byl 
vyroben na míru pro zákazníka (například personalizovaná naslouchátka ve 
zdravotnickém odvětví), nebo je zapotřebí velmi složitý tvar součásti. Ve všech těchto 
příkladech by totiž tradiční obráběcí procesy, nebo vytváření forem, bylo  
nákladnější. [4] 

 

1.1 Metody 3D tisku 

Metody tisku můžeme rozdělit podle způsobu tisku, nebo používaným materiálům. 
Součásti vyrobené různými metodami se mohou lišit ve svých mechanických 
vlastnostech, kvalitě tištěného povrchu nebo době tisku. Proto je před tiskem nutné 
správně zvolit metodu podle požadavků na výsledný produkt. Následující rozdělení 
tiskáren odpovídá rozdělení dle normy ČSN EN ISO 17296-2. [4,5] 

 

1.1.1 Fotopolymerace 

Tato technologie využívá jako materiál tekutý polymer, který je vytvrditelný pomocí 
UV záření. Proces začíná umístěním plochy, na kterou se bude tisknout do 
vzdálenosti jedné vrstvy ode dna nádrže s polymerem. Následně se oblast průřezu 
modelu, která má být vytištěna ozáří, což vytvrdí tekutý polymer a dokončí vrstvu. 
Poté se deska posune o výšku vrstvy výš, tím opět vytvoří film tekutého materiálu 
mezi již vytištěnou částí modelu a dnem nádoby. Procesy ozáření a opětovného 
posunutí desky se opakují, dokud není celý model hotový. Vzhledem k tomu, že tento 
proces nedodává tištěné vrstvě v oblastech mimo předchozí vrstvu dostatečnou 
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oporu, je nutné u této metody používání podpor. Podpory jsou tištěné části, které ale 
nejsou součástí modelu a po jeho dokončení se odstraní. [10,11] 

Tento způsob tisku dále můžeme rozdělit na dva druhy, a to podle využitého 
způsobu ozáření UV světlem. První druh využívá postupného ozařování paprskem 
světla, který je naváděn pomocí zrcadla na místa průřezu, která mají být vytištěna. 
Tento způsob nazýváme SLA (Stereolitography, tiskárna na obrázku 1). Druhou 
možností je ozářit celou plochu průřezu najednou pomocí dataprojektoru, tato varianta 
se jmenuje DLP (Digital Light Processing). Tato rozdílnost je příčinou odlišnosti časů 
potřebných k tisku stejné součásti, metoda DLP je rychlejší. Toto zrychlení tisku je ale 
na úkor kvality povrchu, která je lepší u metody SLA. [9,10,11,12] 

Výhodou této technologie tisku je malá výška vrstvy a tím dosažená vysoká 
přesnost tisku. Nevýhodami této metody ale jsou vyšší náklady na tisk, než u 
technologie některých později zmiňovaných metod, například FDM. Používání 
materiálu v tekutém skupenství také vyžaduje již při navrhování součástí vytvoření 
výtokových kanálků pro vnitřní dutiny. [10,11,12] 

 
Obr. 1 SLA 3D tiskárna. [8] 

 

1.1.2 Material Jetting 

„Tryskání materiálu“ je způsob 3D tisku, který pracuje na principu velmi podobném 
inkoustovým tiskárnám, s rozdílem, že namísto inkoustu tisková hlavice aplikuje 
kapičky fotopolymeru. Tento fotopolymer je velmi podobný materiálu využívanému u 
metod SLA a DLP. Jeho vytvrzení probíhá ihned po nanesení pomocí UV lampy. Po 
vytvoření jedné vrstvy se plocha, na kterou se tiskne, posune o výšku jedné vrstvy 
dolů a proces se opakuje. [9,13,14] 

Stejně jako u fotopolymeračních metod je nutné využívání podpor pro tisk 
rozsáhlých modelů, jejichž tvar obsahuje převisy nebo strmé stěny. Avšak na rozdíl 
od SLA a DLP je u této metody možné podpory tisknout z jiného druhu materiálu, který 
může mít odlišné vlastnosti. Hojně využívanou vlastností materiálů na podpory je 
rozpustnost ve vodě. Díky tomu se zjednodušuje takzvaný post-processing 
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(dodatečné úpravy vytištěného modelu) tím, že podpory nemusí být mechanicky 
odstraněny (například skalpelem, kleštěmi atd.), ale mohou být rozpuštěny. [9,10,13] 

Tato metoda je považována za nejpřesnější metodu 3D tisku a umožňuje tisk více 
druhy materiálů zároveň. Díky své přesnosti a kvalitě povrchu před post-
processingem se využívá pro tisk prototypů vstřikovacích forem, lékařských prototypů, 
atd. Nevýhodami jsou hlavně vysoké náklady na tisk a také nepříliš dobré mechanické 
vlastnosti (hlavně křehkost), které znamenají velmi nízkou využitelnost pro tisk 
funkčních součástí. [10,11,14] 

 

1.1.3 Binder Jetting 

Binder Jetting je jednou z metod tisku, která pracuje s práškovým materiálem. 
V tomto případě je prášek pojen pomocí tekutého pojidla, které je aplikováno ve formě 
malých kapiček tiskovou hlavou. Tisk probíhá v uzavřené komoře opakováním 
několika jednoduchých kroků. Prvním z nich je nanesení prášku do výšky jedné vrstvy. 
Poté se nanese pojidlo na celou plochu tištěného průřezu modelu. V tuto chvíli je tisk 
vrstvy dokončen. Než bude možné nanést další vrstvu materiálu, je nutné posunout 
celou tiskovou plochu se všemi vrstvami dolů. Poté se celý proces opakuje, dokud 
není celý model vytištěn. [10,11] 

Po dokončení tisku modelu je nutné nechat veškeré pojivo vytvrdit, než je možné 
výrobek z komory vytáhnout. Po vyjmutí je model pořád lehce obalen práškem, který 
se od modelu neoddělil, takže je potřebné ho očistit pomocí proudu vzduchu. [10,11] 

Jako materiál může být použit kov, plast, nebo písek. Vzhledem k tisku na povrchu 
materiálu není nutné používání podpor, díky čemu je možný tisk velmi složitých tvarů 
modelů bez nutnosti jejich následného odstraňování z těžko přístupných míst. [10,11] 

 

1.1.4 Powder Bed Fusion 

Souhrnné pojmenování Powder Bed Fusion označuje další skupinu metod 3D 
tisku, které k tisku využívají práškové materiály. V základu je můžeme rozdělit, podle 
materiálů, ze kterých tisknou. Pro tisk kovových materiálů se využívají metody DMLS 
(Direct Metal Laser Sintering) a SLM (Selective Laser Melting). Pro tisk plastů se 
používá metoda SLS (Selective Laser Sintering). [11] 

Postup při tisku je u všech těchto metod stejný, velmi podobný postupu při tisku 
pomocí technologie Binder Jetting. Touto podobností je způsob nanášení vrstev 
prášku materiálu po vytvrzení daného průřezu. Liší se však ve způsobu vytvrzování. 
Namísto použití lepidla je využito tepla ke spojení kovových částic. [11] 

Pro tisk metodou SLS (tiskárna viz. obr. 2) se používá polymerní prášek, který se 
před nanesením předehřeje nad teplotu těsně pod jeho teplotou tání. Vytvrzení 
materiálu se poté provede spečením pomocí laseru. Po vytvrzení celé vrstvy se opět 
pokračuje posunem celého pole o vrstvu níže a opakováním celého procesu. Když je 
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tisk dokončen, je potřeba nechat model i nespečený materiál okolo něj vychladnout 
před jeho čištěním a možným post-processingem. [11,15] 

Velmi podobnou metodou metodě SLS je metoda DMLS, která na rozdíl od SLS 
vytváří modely z kovových materiálů. Spojení částic probíhá dodáním takového 
množství energie laserem, že částice dosáhnou teploty pod teplotou tání samotného 
kovu, kdy se spojí na molekulární úrovni. [4,11] 

Další možností, jak tisknout z kovu je metoda SLM. Stejně, jako ostatní metody 
z kategorie Powder Bed Fusion, využívá ke spojení materiálu teplo dodané laserem. 
V tomto případě laser taví materiál, který se poté spojí ve své tekuté formě. Tímto 
procesem dosáhneme homogenního výrobku. [4,11] 

U metod tisknoucích kovy (DMLS a SLM) je nutné použití tištěných podpor, i přes 
to, že horní vrstvě materiálu poskytují stabilitu jak vytištěné předchozí vrstvy, tak i 
nevytvrzený materiál. Další nevýhodou při využívání těchto metod je vznik napětí kvůli 
působení tepla při tisku. Tyto faktory je nutné zhodnotit, pokud tiskneme funkční 
model, a při post-processingu aplikovat vhodné tepelné zpracování. Také náklady na 
každý výrobek touto technologií jsou velmi vysoké, což její využití posouvá k výrobě 
velmi složitých součástí, které by byly tradičním obráběním těžko vyrobitelné. [11,16] 

Mechanické vlastnosti vytištěných součástí jsou na velmi dobré úrovni. Přesnost 
tisku nedosahuje úrovně většiny ostatních metod 3D tisku, což z ní činí ne příliš 
vhodnou metodu pro tisk velmi přesných součástí. [11] 

 
Obr. 2 SLS 3D tiskárna. [17] 

 

1.1.5 Sheet Lamination 

Hlavními metodami této skupiny jsou LOM (Laminated Object Manufacturing) a 
UAM (Ultrasonic Additive Manufacturing). Tato technologie používá matriál ve formě 
tenkých plátů, které mohou být z plastu, plechu nebo papíru. Materiál se umístí na 
pracovní plochu, kde se spojí předchozí vrstvou pomocí lepidla, tepla nebo v případě 
metody UAM pomocí ultrazvukového sváření. Následuje jeho úprava do tvaru daného 
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průřezem tisknuté vrstvy. Poté je odstraněn přebytečný materiál a proces se opakuje. 
Také je možné tyto kroky otočit, první plát oříznout a až poté ho spojit se zbytkem 
modelu. [18,19] 

Hlavními výhodami této technologie jsou nízké náklady na tisk a jeho relativně 
vysoká rychlost. Nevýhodou jsou mechanické vlastnosti většiny materiálů, které 
neumožňují použití pro funkční modely, toto neplatí pro některé kovy a plasty. Pevnost 
také závisí na použité metodě spojení. Těmi mohou být lepení, ultrazvukové svaření 
nebo spojení za vysoké teploty. [18,19] 

 

1.1.6 Material extrusion 

Také známá jako FDM (Fused Deposition Modeling) je mezi veřejností asi 
nejznámější a v domácích podmínkách nejvíce využívaná metoda 3D tisku (tiskárna 
viz. obr. 3). Pracuje s polymerními materiály (filamenty) ve formě tenkého drátu, který 
je skladovaný mimo pracovní prostor tiskárny na cívkách. Materiál z cívky se přivádí 
shora do pracovního prostotu, kde se taví v tiskové hlavě, která ho také rozmísťuje ve 
vodorovné rovině. Pohyb ve vertikálním směru je proveden zasouváním podložky 
směrem dolů od tiskové hlavy, případně posouváním celého závěsu tiskové hlavy 
směrem nahoru. Lepší kvality prvních vrstev se dá dosáhnout předehřátím podložky. 
Předehřátí způsobí, že tyto vrstvy budou chladnout přibližně stejnou dobu. Toto je 
důležité, protože když část modelu chladne tak může dojít k jeho smrštění a 
deformaci. [4,11,20] 

Největší výhodou této metody je cena provozu a materiálu, což je příčinou jejího 
rozšíření mimo průmyslové prostředí. Dalšími výhodami jsou možnost tisku z více 
druhů materiálů najednou. Tiskové materiály mohou mít různé barvy, lišit se rychlostí 
tisku a dalšími parametry. Kvalita mechanických vlastností výrobků je průměrná, 
nedosahující pevnosti jako u SLS nebo BJ. Ovšem jsou dostatečné pro málo 
namáhané součásti. [4,11,20] 

Rozměrová přesnost též není tak vysoká jako u některých dříve popsaných metod, 
materiál má po vytištění anizotropní vlastnosti, např. pevnost není ve všech směrech 
stejná, liší se podle směru tisku. Nejnižší je ve vertikálním směru, a proto je nutná 
správná orientace modelu před začátkem tisku. Další slabinou této metody je nutnost 
používání podpor pro tisk převisů a strmých ploch, protože materiál nemá podporu 
ostatního materiálu, jako v metodách tisknoucích z práškových materiálů. [4,11,20] 
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Obr. 3 Prusa MK3 FDM tiskárna. [21] 

 

1.1.7 Direct energy deposition 

Je poslední metodou 3D tisku, která se využívá hlavně pro opravy již existujících 
součástí. Její funkci bychom mohli přirovnat k FDM tiskárnám, u kterých se tisk 
provádí roztaveným materiálem v tiskové hlavě. Avšak používaným materiálem je kov 
ve formě drátu nebo prášku. Roztavení materiálu se provádí laserem, proudem 
elektronů nebo elektrickým obloukem. Pohyb tiskové hlavy je dosažen pomocí 
portálového závěsu, nebo robotické ruky. [22,23] 

Výhodami této techniky jsou např. možnost využití mnoha druhů kovových 
materiálů nebo slitin, vysoká kvalita vytištěných součástí nebo vysoká rychlost tisku. 
[22,23] 

Na druhou stranu pořizovací náklady na takovou tiskárnu jsou velmi vysoké. 
Přesnost tisku není příliš vysoká a kvůli vysokým teplotám není možné využití podpor 
pro tisk příliš nakloněných ploch. [22] 

 

1.2 Materiály pro FDM tisk 

Pro tisk námi vybranou metodou FDM, jejíž volba je zdůvodněna v kapitole 1.3, 
můžeme využít široké spektrum materiálů. Ty se od sebe liší jak v mechanických 
vlastnostech, možnosti tisku detailů nebo obtížnosti tisku samotného. Tyto vlastnosti 
se také projevují na ceně jednotlivých materiálů a tím i na jejich ekonomické 
využitelnosti.  
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1.2.1 PETG 

Materiál, jehož základem je polyethylentereftalát (PET), ke kterému se pro lepší 
využití u 3D tisku přidává modifikovaný glykol. Ten snižuje teplotu tání, čímž se 
zvyšuje tisknutelnost oproti samotnému PET. Díky tomu, že může přijít do kontaktu 
s potravinami a jeho mechanické vlastnosti jsou na dobré úrovni, je využitelným 
v širokém spektru aplikací, jako jsou obaly, vykrajovátka nebo ozubená kolečka. Další 
výhodou tohoto materiálu je fakt, že může být jednoduše obarven na požadovanou 
barvu, nebo nechán ve své průsvitné formě. [24,25,26] 

 

1.2.2 PLA 

Kyselina polymléčná (polylactic acid - PLA) je plast, který se vyrábí z rostlinných 
složek, jako jsou kukuřičný škrob nebo cukrová třtina. V oblasti 3D tisku je to velmi 
oblíbený materiál díky jednoduchosti tisku dobrým mechanickým vlastnostem. Není 
však odolný vůči UV záření, při jehož působení degraduje, ani vysokým teplotám, při 
kterých začíná měknout již při teplotách okolo 50°C. Vyvarujeme-li se použití 
v takových podmínkách, je tento materiál vhodný pro tisk držáků, věšáků nebo sošek. 
Z ekonomického hlediska je to jeden z nejlevnějších materiálů. [24,26] 

 

1.2.3 Nylon 

Nylon (Polyamid-PA) je silný a odolný materiál. Díky vysoké adhezi mezi vrstvami 
(mírou přilnutí), flexibilitě při tenkých vrstvách a nízkému tření se hodí pro tisk 
funkčních součástí. Dalšími důležitými vlastnostmi tohoto materiálu je 
hygroskopičnost (vázání vzdušné vlhkosti) a je tedy nutné ho skladovat v suchu a před 
použitím jej ideálně vysušit. Jeho využití je možné krom metody FDM i při metodách 
SLS nebo MJF. [27,28,29] 

 

1.2.4 ABS 

Alternativním ekonomicky přívětivým materiálem je ABS (Akrylonitril butadien 
styren). Z tohoto materiálu je se vyrábí mnoho předmětů každodenní potřeby. Asi 
nejznámějším výrobkem z tohoto materiálu je dánská stavebnice LEGO. Ve srovnání 
s PLA má sice nižší mez kluzu v tahu, zato je houževnatější a méně degraduje UV 
zářením. Tisknutelnost není tak dobrá jako u PLA z důvodu většího smršťování při 
tuhnutí. To je také příčinou horší přesnosti tisku a nutnosti předehřívání tiskové 
plochy. Využití je vesměs podobné jako u PLA. 

Alternativou k ABS se stal ASA. Tento materiál má stejně jako ABS vysokou 
teplotní odolnost, podobnou tiskovou náročnost a podobné mechanické vlastnosti. 
Jeho velkými výhodami oproti ABS jsou menší smrštění, při tisku méně zapáchá a je 
UV stabilní. [24,26,30] 
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1.3 Volba metody tisku a materiálu 

Při volbě technologie je nutné přihlédnout k účelu této práce, a to výrobě chytů 
odbornou veřejností. Hlavními parametry tedy bude dostupnost technologie a užitého 
materiálu pro spotřebitele mimo průmyslové odvětví. Hlavními parametry pro materiál 
budou jeho mechanické vlastnosti a finanční náklady na jím tištěnou součást. 

 

1.3.1 Volba metody tisku 

Vhodnými metodami pro tisk horolezeckých chytů, u kterých je kladen důraz na 
mechanické vlastnosti výrobku, jsou FDM a SLS. Ostatní metody tisku nejsou vhodné 
kvůli materiálovým vlastnostem svých výrobků a vysokým pořizovacím nebo 
provozním nákladům.  

Hlavními faktory pro volbu mezi těmito metodami jsou mechanické vlastnosti 
výrobků a dostupnost pro zájemce o výrobu vlastních chytů. Mechanické vlastnosti 
mají lepší modely tištěné pomocí metody SLS. Avšak pro účel použití na lezecké chyty 
mají dostatečnou pevnost i součásti tištěné pomocí FDM tiskáren. Proto se 
rozhodujícím faktorem stalo rozšíření těchto tiskáren mezi širokou odbornou 
veřejnost. Z tohoto důvodu byla zvolena metoda FDM tisku.  

 

1.3.2 Volba materiálu 

Pro použití na tisk lezeckých chytů musí materiál splňovat pevnostní požadavky 
vznikající zatěžováním při jejich používání. Tato zátěž byla analyzována v kapitole 
návrhu vlastních chytů. Dalším porovnávaným aspektem u těchto materiálů je jejich 
cena. Cena vybraného materiálu by měla být co nejnižší, aby si ho mohlo dovolit co 
nejvíce zájemců o tisk vlastních chytů. Tyto aspekty jsou porovnány v tabulce 1.  

Tab. 1 Porovnání vybraných vlastností u materiálů pro FDM tisk. [30,31,32,33,34] 

Materiál 
Napětí na mezi 
kluzu filamentu 

[MPa] 

Cena za 1 kg materiálu 
s DPH [Kč] 

Prusament ASA 40 823 

Prusament PETG 46 699 

Prusament PLA 57,4 599 

EasyABS 43 599 

Nylon FX256 45 1864 

Po porovnání zmíněných aspektů se vhodnými materiály zdají PLA, ASA, ABS a 
PETG. Nylon byl pro svou vysokou cenu z dalšího výběru vyřazen.  

V tabulce 2 je porovnávána mez kluzu ve všech třech osách tisku. Z tohoto 
porovnání vyplývá, že mez kluzu ve vertikální ose Z nabývá u všech materiálů 
nejnižších hodnot. Nejvyšší mez kluzu v této ose má materiál PLA. Tyto hodnoty 
ovšem nejsou výrobcem garantovány, protože velkou mírou závisí na nastavení 
tiskárny při daném tisku. 
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Tab. 2 Porovnání vlastností vytištěných modelů u vybraných materiálů. [30,31,32] 

Materiál 
Napětí na mezi kluzu [MPa] 

Horizontální 
Vertikální X, 

osa Y 
Vertikální 

osa Z 

ASA 42 43 9 

PETG 47,2 50 30 

PLA 50,8 59,3 37,6 

Vzhledem k nejlepším hodnotám meze kluzu a své nízké ceně byl vybrán materiál 
Prusament PLA. 
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2 LEZECKÉ CHYTY 

Venku pojmem lezecký chyt nazýváme část skály, kterou lze díky jejímu tvaru 
chytit rukou a posunout se dál na lezené cestě (trase od země, nebo postupového 
stanoviště ke konci trasy, nebo dalšímu postupovému stanovišti). Stejným výrazem 
pojmenováváme objekt, který je vytvořen ve tvaru napodobujícím venkovní chyty, 
umístěným na umělé stěně.  

Tyto chyty jsou obvykle vyráběny s normalizovanými dírami pro připevnění na 
stěnu, které se vyrábí ze dřeva (překližky) o tloušťce alespoň 2 cm a jsou uzpůsobeny 
pro připevnění chytů dírami s buldoky (narážecí maticí). Montáž chytů na stěnu se 
provádí pomocí šroubů M10. Pokud chyt nemá dostatečnou velikost, nebo hrozí 
nebezpečí, že by se mohl protáčet, je uchycení provedeno pomocí vrutů skrz 
připravené díry. [35] 

 

2.1 Způsob výroby a materiál pro výrobu chytů 

V průběhu historie výroby lezeckých chytů bylo využíváno mnoho technik a 
materiálů. V období začátku výroby se využívala keramická hlína, která se následně 
vypalovala pro získání potřebné pevnosti. Dalším způsobem výroby prvních chytů 
bylo tesání z kamene. Nedlouho poté se začalo využívat plastů a forem pro rychlou a 
kvalitní výrobu.  

V současné době jsou nejpoužívanějšími materiály PU (polyuretan), PE 
(polyester) a směsi na těchto materiálech založené. Jejich navrhování poté probíhá 
vyřezáním modelu chytu do polyuretanové pěny a výroby formy podle této předlohy 
výroby silikonových forem na odlévání.  

 

2.2 Druhy chytů 

Chyty rozdělujeme do několika kategorií podle způsobu, kterým jsou používány. 
Způsob držení chytů závisí primárně na jejich tvaru a velikosti. Tvar a způsob držení 
se také projeví u způsobu, jakým bude chyt namáhán. [3,37] 

Madlo je označení pro chyt, který je díky své velikosti nejjednodušší na držení. 
Obvykle jeho tvar umožňuje nejen použití všech prstů a části dlaně, ale i zapření prstů 
do opozice proti dlani, při držení široké hrany chytu (viz. obr. 4). Toto zatížení působí 
na chyt silou, která má složky jak ve vertikálním směru, tak i ve směru normály od 
roviny stěny. [3,37] 
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Obr. 4 Vlevo madlo, vpravo stisk. 

Stisk (viz. obr. 4) je označení chytu, jehož geometrie obsahuje dvě rovnoběžné 
plochy ve vzdálenosti, na kterou je možné ho chytit a stisknout mezi palcem a zbylými 
prsty. Jeho zatěžování je tedy způsobeno normálovými silami na obě držené plochy, 
silou působenou ve vertikálním směru a třecími silami způsobenými v důsledku 
předchozích sil.  

Lišta (viz. obr. 5) je nejběžnějším chytem. Jedná se o malou vodorovnou plochu o 
velikosti od několika milimetrů po jednotky centimetrů. Zatížení lišty je způsobené 
výhradně silou působící na normále k její ploše. 

 
Obr. 5 Chyt tvaru lišty. 

Oblina (viz. obr. 6) je chytem, který svým tvarem nedává jinou možnost držení než 
otevřenou dlaní. O udržení se na tomto typu chytů poté rozhoduje tření mezi dlaní a 
chytem. Chyt je tedy zatěžován normálovou silou od dlaně a třecí silou působící proti 
směru pohybu ruky po chytu. 
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Obr. 6 Chyt tvaru obliny. 

Dalším druhem chytů jsou takzvané „dírky“ (viz. obr. 7), které jak název naznačuje 
jsou tvořeny dírou o průměru, který umožňuje vložení obvykle jen několika prstů. 
Zatěžování chytu je podobné jako u velké, úzké lišty. 

 
Obr. 7 Vlevo “dírka“, vpravo struktura. 

Posledním druhem chytu je takzvaná struktura (viz. obr. 7). Tímto názvem je 
označován většinou překližkový chyt, který je svými rozměry tak velký, že se na něj 
dají montovat další, menší chyty. Struktury mají obvykle tvar jednoduchých 
prostorových objektů jako je pyramida nebo jehlan. Při lezení, po struktuře, jako po 
chytu se struktura zpravidla dá použít jako oblina, stisk nebo lišta. 
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3 NÁVRH VLASTNÍCH CHYTŮ 

Předlohou pro vytvořené modely byly předměty každodenní potřeby, jako zásuvka, 
vypínač, plechovka na nápoje nebo klíč na utahování matic. Důvodem pro vývěr 
těchto tvarů byl fakt, že na trhu se takové chyty nedají koupit a leckterého lezce 
v životě napadla otázka, zda by se po takových předmětech dalo lézt.  

Nejdůležitějšími parametry pro volbu předlohy byly rozměry a možnost umístění 
spojovacích prvků. To pro model znamenalo, že musel být dost malý, aby se vešel do 
tiskárny ale současně dost velký, aby se dal držet a použít ke svému účelu. Některé 
možnosti poté musely být vyloučeny, protože ve své geometrii obsahovaly tenké části 
(například čelisti klíče by vystupovaly v tenkém profilu za poslední šroub a při jejich 
zatížení by docházelo k přílišnému ohybovému namáhání).  

Vlastní modelování proběhlo v programu Autodesk Inventor 2019 a modelovanými 
chyty byly vypínač, zásuvka a plechovka na nápoje. Součásti byly vytvořeny 
v rozměrech jejích reálných předloh pouze s úpravami vzhledu a v případě plechovky 
dodáním zahloubení pro lepší úchop a větší variabilitu uchopení. 

 

3.1 Zásuvka 

 

Obr. 8 Orientační náčrt rozměrů zásuvky. 

Na obrázku 8 můžeme vidět orientační rozměry chytu ve tvaru zásuvky. Model byl 
vytvořen pomocí vytažení základního obrysu (čtverce 80x80 mm s poloměry mezi 
stranami 5 mm) do výšky 18,5 mm. Následně byla uprostřed zahloubena díra 
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konektoru do hloubky 3,5 mm od zadní strany chytu a v ní vytvořen design imitující 
konektory reálné zásuvky. Pro napodobení opravdových zásuvek byl celý model 
zaoblen odebráním materiálu pomocí rotace kruhu o poloměru 175 mm kolem osy 
procházející středem chytu. Poslední nutnou operací bylo vytvoření děr pro montáž 
ke stěně. Tyto díry byly vytvořeny pomocí funkce díra s kuželovým zahloubením pro 
dosažení zapuštění hlavy vrutu. Pro vylepšení estetického dojmu a bezpečnosti byly 
všechny ostré hrany na chytu zaobleny. Očekávaným způsobem použití tohoto chytu 
je způsob úchopu lišta, nebo mělká dírka, v konektoru zásuvky.  

 

3.2 Vypínač 

 
Obr. 9 Orientační náčrt rozměrů vypínače. 

Vymodelování chytu tvaru vypínače probíhalo obdobně jako při modelování 
zásuvky. V prvním kroku se vysunul stejný profil, jako u zásuvky do vzdálenosti  
12 mm, který se poté prodloužil vysunutím o délce 8 mm stejného profilu, ale 
zmenšeného na 70x70 mm, čímž byl vytvořen základ pro kolébku vypínače. Její tvar 
byl poté dokončen odebráním materiálu pravého trojúhelníku, po vytvoření úhlopříčky 
na boku kolébky. Pro dosažení větší realističnosti byla vrchní strana kolébky zaříznuta 
do 90°, aby opticky vypadala, že se dá zamáčknout. Do takto vytvořeného modelu 
byly přidány díry pro montáž stejně jako do zásuvky. Posledními operacemi byly 
zaoblení hran a zahloubení loga VUT na čelní plochu chytu. Způsob úchopu toho 
chytu je pouze lišta. 
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3.3 Plechovka 

Posledním chytem, tištěným pro tuto práci byla plechovka. Pro vytvoření modelu 
chytu byl první vytvořen model reálné plechovky, ze kterého byla následně část 
odříznuta a tím vytvořena zadní část chytu, která se dotýká stěny. Odřezána byla část 
chytu, vzniklá při řezu chytu rovinou, dělící spodní podstavu plechovky skrz střed na 
poloviny a procházející horní podstavou 51 mm od nejvzdálenějšího bodu v této 
podstavě (tj. kolmice k rovině řezu v rovině horní podstavy). Kolmo k této ploše byla 
následně vytvořena díra pro umístění šroubu M10 a díra pro vrut průměru 5 mm. Pro 
umožnění více druhů úchopu chytu byl z roviny řezu odebráním materiálu vytvořen 
prostor pro prsty o rozměrech 80x27,5x18 mm. Pro zachování materiálu kolem šroubu 
byl kolem díry ponechán materiál v kruhu o průměru 21 mm. Bezpečné používání 
zajišťuje zaoblení veškerých ostrých hran. Z hlediska použití se počítá s úchopem za 
podstavy (úchop typu lišta), nebo v zahloubení pro prsty, které odpovídá držení jako 
u chytu typu madlo. 

 
Obr. 10 Orientační náčrt rozměrů plechovky.
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4 PEVNOSTNÍ ANALÝZA  

Účelem pevnostní analýzy bylo určit maximální napětí, která vznikají pro navržené 
geometrie chytů při předpokládaném zatížení. Na základě těchto napětí a jejich 
umístění v rámci modelů bylo možné optimalizovat jejich tvar tak, aby nedocházelo 
k přílišnému zatěžování součásti v kritických místech. Dále pak byla tato analýza 
důležitá pro zhodnocení výběru materiálu, pro tisk modelů. 

Analýza bylo provedena v systémovém prostředí pro pevnostní analýzu programu 
Autodesk Inventor 2019. Působiště sil byla určena podle předpokládaného způsobu 
zatěžovaní daného chytu. Pro určení velikosti zatěžující síly byl využit vztah 1. Tento 
vztah vychází ze zkoušky strukturální integrity, kdy je touto silou chyt zatěžován 
nejméně příznivým způsobem po dobu jedné minuty.  

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑘 ∙ 𝑘  (1) 

Kde F [N] je velikost zatěžující síly, ml [kg] je hmotnost normolezce, kb [-] je 
koeficient bezpečnosti a kd [-] je koeficient dynamického zatěžování. 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑘 ∙ 𝑘 = 80 ∙ 10 ∙ 1,5 ∙ 2 = 2400 𝑁 

K simulaci spojení mezi chytem a jeho okolím byly vytvořeny modely nahrazující 
používané spojovací prvky, a to vruty průměru 5mm a šroubů M10 s válcovou hlavou. 
Tyto modely nemají závit a svým průměrem vyplňují objem celé díry. Tyto spojovací 
prvky poté byly pevně spojeny s modelem stěny, ke které bude chyt přimontován a o 
kterou se bude opírat (viz. obr. 11).  

 

Obr. 11 Model spojení pro zásuvku- modře stěna, žlutě vruty. 

Použitou okrajovou podmínkou byla pevná vazba, která byla vždy umístěna na 
čelní ploše modelu stěny. Tím se zabránilo posuvu chytu ve směru do stěny a 
současně upevnilo spojovací prvky do stěny.  

Pro vazby mezi chyty a spojovacími prvky byla použita vazba separace, která 
umožňuje takto spojeným součástem se od sebe oddělit i po sobě klouzat, zabraňuje 
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pouze jejich protnutí. Stejná vazba byla použita i pro dotek stěny a chytu. Pro spojení 
vrutů a stěny byla použita vazba vázaný, která pevně spojila obě součásti, tak, že se 
nemohly navzájem hýbat. Při simulaci se tedy mohly spojovací prvky pouze ohnout 
působením chytu. U chytu to znamenalo, že se mohl deformovat ve v důsledku 
působení vazby s vruty. 

Tento model simulace byl navržen poté, co byl testován model s pevnými vazbami 
na celém vrutu. To znamenalo, že se vrut nemohl nijak hýbat, ani deformovat, což ale 
vedlo při řešení ke vzniku singularit napětí na modelu chytu a nekonvergenci řešení. 

Použitými materiály pro analýzu byly ocel pro modely vrutů, šroubů a PLA plast 
pro chyty. Obojí vybrané z knihovny materiálů Autodesk Inventoru.  

Pro přesnost výpočtu bylo použito možnosti iterativního výpočtu, kde je možné 
nastavit počet iterací upřesnění, kritérium zastavení výpočtu a práh upřesnění. 
Maximální počet h upřesnění udává počet h upřesnění (zjemnění sítě) po použití p 
upřesnění. Kritérium zastavení udává, při jakém procentu odchylky, od předchozího 
výsledku, analýza skončí. Práh upřesnění rozhoduje o tom, v jaké oblasti bude 
upřesňování sítě probíhat. Při nastavení 0,750 bude upřesňování probíhat 
v oblastech, kde napětí nabývá hodnot vyšších, než je 75% hodnoty maximálního 
napětí z výsledku předchozí iterace. Na obrázku 12 je vidět nastavení, které bylo 
použito. Tedy výsledek analýzy bude maximálně 2% od předchozího výsledku a bude 
velmi blízko skutečné hodnotě. V některých případech byla použita i nižší hodnota 
kritéria zastavení pro získání přesnějších výsledků. 

 

Obr. 12 Nastavení iterativního výpočtu. 

Pro vyhodnocení bylo využito maximálního redukovaného napětí podle kritéria 
HMH (nebo von Miesesovo kritérium), které určuje velikost redukovaného napětí dle  
vztahu 2. 

𝜎 =
√2

2
∙ (𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 )  (2) 
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4.1 Zásuvka 

Zatěžování chytu tvaru zásuvky bylo uvažováno dvěma způsoby. První z nich je 
na obrázku 13 vlevo, kde síla působí na boční stranu zásuvky. Při druhém druhu 
zatížení působí síla uvnitř konektoru zásuvky (viz. obr. 13 vpravo).  

 

Obr. 13 Červeně označené plochy, na které působí zatěžující síla, modře plochy styku 
s vruty. Vlevo zatížení na bok zásuvky, vpravo zatížení konektoru. 

Vzhledem k symetrii součásti bylo možné pro analýzu použít pouze jednu jeho 
polovinu a použitím okrajové podmínky zajišťující výsledek, jako u celého modelu, 
ušetřit výpočetní čas a díky tomu zefektivnit proces výpočtu. Touto okrajovou 
podmínkou je podmínka ideální, která zamezuje posuvu v kolmém směru na plochu, 
na kterou je aplikována. 

Při zatížení boku zásuvky dochází k nejvyššímu napětí na zadní straně hrany 
otvoru pro vrut, kde je chyt ve styku i se stěnou. Maximální napětí nabývá hodnoty 
35,9 MPa (viz. obr. 14). 

 

Obr. 14 Vlevo napětí při zatížení boku zásuvky. Napravo detail hrany. 
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V tomto případě byla konvergence dosažena po 7 iteracích s tím, že poslední 2 již 
měly sejný výsledek (viz. obr. 15). 

    

Obr. 15 Graf vykreslení konvergence výsledků zatížení boku zásuvky. Nalevo zatížení boku 
zásuvky, napravo zatížení konektoru. 

V případě zatížení konektoru (viz. obr. 16) zásuvky dochází k maximálnímu napětí 
na zadní hraně spodní díry pro vrut. Maximální napětí v tomto případě nabývá hodnoty  
32,09 MPa, což znamená, že se napětí rozloží na spojovací prvky lépe, než při 
zatížení boku chytu. 

 

Obr. 16 Napravo napětí při zatížení konektoru zásuvky. Nalevo detail hrany. 

Konvergence bylo dosaženo po 7 iteracích a výsledná odchylka posledních 
výsledků byla 1,79% (viz. obr. 15). 

 

4.2 Vypínač 

U vypínače bylo rovněž využito symetrie. Oproti zásuvce, která má dvě roviny 
symetrie, tak vypínač má pouze jednu. To znamená, že zatížení na různí boky bude 
mít různé výsledky napětí. Proto byla analýza provedena na horní a poté i na spodní  
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podstavě vypínače (viz. obr. 17). Třetím uvažovaným způsobem zatížení je zatížení 
na horní hranu a kolébku vypínače současně (viz. obr. 18). Toto může nastat, při 
postavení se na chyt nohou, nebo při jiném způsobu držení. Vzhledem k velikosti 
kolébky vypínače nebyl uvažován případ, ve kterém by byla zatížena pouze kolébka 
vypínače, protože by byla pro držení příliš malá (což bylo potvrzeno při praktickém 
testování). 

    

Obr. 17 Nalevo zatížení horní podstavy. Napravo zatížení spodní podstavy chytu. Červeně 
plochy zatížené silou, modře spojovací plochy. 

 

Obr. 18 Zatížení kolébky a horní podstavy vypínače. 

Při zatížení pouze horní podstavy dochází k maximálnímu napětí na hraně mezi 
dírou pro vrut a zády vypínače (viz. obr. 19). Na zbytku modelu je napětí velmi blízké, 
zde však dosahuje maximálně až 36,93 MPa. 
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Obr. 19 Zatížení horní podstavy vypínače. 

Na obrázku 20 můžeme vidět výsledky při zatížení spodní podstavy chytu. 
Umístění maximálního napětí je obdobné, jako při zatížení horní podstavy, je ale 
dosahuje vyšší hodnoty a to 39,08 MPa. Tento rozdíl je způsoben rozdílnou šířkou 
chytu v místě spojení s vrutem. K výsledku výpočet dospěl po 6 iteracích s přesností 
konvergence 0,85%.  

 

Obr. 20 Výsledek zatížení spodní podstavy vypínače. 

Posledním uvažovaným zatížením je současné zatížení horní podstavy a horní 
plochy kolébky vypínače. V tomto případě se síla rozloží lépe, než při samotném 
zatížení horní podstavy a proto je maximální napětí pouze 23,27 MPa (viz. obr. 21). 
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Umístění je tohoto maximálního napětí se nachází opět na zadní hraně díry pro vrut. 
Tento výsledek byl vypočítán s konvergencí 1,9% po 8 iteracích zlepšování sítě. 

 

Obr. 21 Výsledek zatížení kolébky a horní podstavy vypínače. 

 

4.3 Plechovka 

U modelu plechovky můžeme předpokládat tři způsoby zatížení. Těmi jsou 
uchopení za obě podstavy (viz. obr. 22), nebo v oblasti obdélníkového zahloubení pro 
prsty na obrázku 23. Na rozdíl od předchozích dvou chytů u plechovky neexistuje 
žádná rovina symetrie a proto byl výpočet výsledků delší a náročnější. 

 
Obr. 22 Zatížení podstav plechovky. Červeně zatěžované plochy, modře plochy doteku se 

spojovacími prvky. 
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Obr. 23 Zatížení ploch zahloubení v plechovce. 

V případě zatížení větší horní podstavy dochází ke koncentraci napětí na horní 
hraně díry pro vrut, která je blíže k místu působení síly (viz. obr. 24). Maximální napětí 
v tomto případě konverguje k hodnotě 33,53 MPa.  

 
Obr. 24 Napětí způsobené zatížením horní podstavy plechovky. 

V případě zatížení na spodní podstavě se napětí rozloží lépe mezi otvory pro vrut 
a šroub. Maximální napětí v tomto případě nabývá hodnoty 21,37 MPa na hraně díry 
pro vrut (viz. obr. 25). Umístění tohoto maxima je pravděpodobně způsobeno menším 
průměrem díry pro vrut (průměr 5,5 mm), než je průměr pro spoj se šroubem M10 
(průměr 11 mm). 
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Obr. 25 Napětí způsobené zatížením spodní podstavy plechovky. 

Třetí způsob zatížení počítá s využitím zahloubení v modelu plechovky. V tomto 
případě se počítá s tím, že ruka bude působit silou na zaoblení mezi tímto 
zahloubením a vnějším pláštěm plechovky. Napětí způsobené zatěžujícími silami 
dosahuje maxima v oblasti zaoblení hrany osazení pro šroub (viz. obr. 26) a nabývá 
hodnoty 31,38 MPa. 

 

Obr. 26 Napětí při zatížení zahloubení pro prsty na plechovce. 

 

4.4 Výsledky analýzy 

V tabulce 3 můžeme vidět hodnoty vypočítaných maximálních napětí. Nejvyšší 
hodnoty, napětí nabývá v případě zatížení spodní podstavy vypínače a to 39,08 MPa. 
Tato hodnota překračuje hodnotu meze kluzu ve vertikální ose Z (37,6 MPa) u námi 
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vybraného materiálu PLA. Toto musí být zohledněno při orientaci chytu pro tisk a 
zajistit, aby byl chyt vytištěn s osou Z v nejméně namáhaném směru. Zbytek 
spočítaných napětí nenabývá hodnot meze kluzu materiálu. 

Tab. 3 Maximální dosahovaná napětí při zatížení chytů. 

Chyt Způsob zatížení 
Maximální dosahované napětí 

[MPa] 

Zásuvka 
Boční stěna 35,92 

Konektor 32,09 

Vypínač 

Horní podstava 36,93 

Dolní podstava 39,08 

Kolébka a horní podstava 23,27 

Plechovka 

Madlo 31,38 

Horní podstava 36,58 

Dolní podstava 23,31 
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5 TISK VLASTNÍCH CHYTŮ 

Nastavením samotného tisku se dají ovlivnit jak mechanické vlastnosti konečného 
výrobku, tak i jeho vzhled nebo povrch. V případě tisku lezeckých chytů příliš nezáleží 
na tom, aby byl výsledný produkt hladký, naopak, pokud bude chyt hrubý tak bude 
jednodušší ho držet v důsledku zvýšení koeficientu smykového tření mezi chytem  
a rukou.  

Z hlediska mechanických vlastností bylo cílem dosáhnout výsledků srovnatelných 
s výsledky tahových zkoušek, podle kterých byly určeny hodnoty meze kluzu pro 
vytištěné součásti. Nastavení tisku součástí, na kterých byly tyto hodnoty výrobcem 
naměřeny, jsou uvedeny v technickém listu materiálu. [31] 

Vlastní tisk tedy proběhl na tiskárně Prusa MK3S materiálem Prusament PLA od 
výrobce Prusa Polymers. Nastavení tisu bylo stejné, jako uvádí výrobce pro tisk 
zkušebních vzorků pro tahovou zkoušku. To znamená, že pro vytvoření G-kódů byl 
použit slicer PrusaSlicer, nastavení tisku bylo na 0,2 mm SPEED a výplň filamentu 
100%. Zbylé parametry byly nastavené na výchozí a vytváření podpor bylo 
automatické pouze v případě, že byly potřeba. [31] 

Ačkoliv z pevnostní analýzy vyplývá, že mez kluzu nebude překročena při žádném 
způsobu zatížení žádného chytu, kromě zatížení spodní podstavy vypínače, tak pro 
zvýšení pevnosti a tím i bezpečnosti používání chytů, bylo optimalizované postavení 
chytů při tiku. Směr, ve kterém nabývalo napětí nejnižších hodnot bylo nastaveno pro 
tisk jako vertikální osa tisku. To znamená, že u všech chytů byla tato vertikální osa 
kolmá na plochu zadní strany chytu, která se dotýká stěny (viditelné na obrázku 27 
v případě chytu tvaru vypínače). 

 

Obr. 27 Chyt tvaru vypínače v programu PrusaSlicer. 
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Na obrázku 28 můžeme vidět průběh tisku plechovky. U tohoto chytu bylo také 
jako u jediného použito podpor, a to v prostoru zahloubení pro lepší úchop chytu. 
Jelikož nebylo potřebné dosáhnout lepší kvality povrchu, nenásledovaly žádné 
dokončovací operace a chyty byly připravené na jejich fyzické testování v reálných 
podmínkách.  

 

Obr. 28 Proces tisku plechovky.  

Obrázek 29 ukazuje již vytištěný chyt, na kterém lze vidět směr tisku svrchních 
vrstev z důvodu, naklonění roviny této plochy. 

 
Obr. 29 Vytištěný vypínač.  

Při tisku také došlo k deformaci zad některých chytů. Tomuto by se dalo předejít 
snížením rychlosti tisku, zlepšením adheze podložky, nebo přidáním technologických 
částí v místě vzniku tzv. warpingu (odstátí materiálu od podložky při tisku vzniklé 
v důsledku smršťování natištěného materiálu). [38] 
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6 FYZICKÉ TESTOVÁNÍ 

Krátkodobé testování proběhlo na boulderové stěně Korongo Boulder clubu 
v Brně. Zde byly chyty připevněny a otestovány řadou lezců. Jejich pozice, orientace 
a způsob zatěžování byly měněny pro dosažení co nejvyšší možné zatěžovací síly 
(viz. obr 30). Prokázalo se, že zatěžování těchto chytů probíhá dle předpokladů. 
Modely zatížení pro pevnostní analýzu tedy pokryly všechny možnosti použití.  

 
Obr. 30 Vypínač použitý jako stup pro nohu.  

Osobní hodnocení těchto chytů lezci bylo pozitivní. Malé tření a možnost 
uklouznutí prstů byly přirovnávány k lezení na vápenci v Moravském krase. 
Hodnocení tvarů a geometrie bylo také pozitivní s tím, že na madle plechovky by bylo 
vhodné použití většího zaoblení pro prsty (viz. obr 31).  

 
Obr. 31 plechovka používaná jako madlo.  

Po celodenním lezení nebyly při kontrole na chytech objeveny žádné známky 
poškození. A to ani v místech styku se spojovacímu prvky, která z analýzy vyšla jako 
nebezpečná, s nejvyššími hodnotami napětí. Pro získání výsledků dlouhodobého 
pozorování byly chyty ponechány namontované na stěně (viz. obr 32). 
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Obr. 32 Vypínač namontovaný na stěně.  

 

V průběhu testování byly také ozkoušeny některé způsoby zatížení, se kterými 
pevnostní analýza nepočítala, ale u žádného z nich není předpoklad, že by na chyt 
mohla působit síla takové velikosti, aby chyt poškodila. Příkladem může být použití 
chytu zásuvky, jako stisku, neboli zatížení stiskem na dvou protilehlých podstavách. 
Avšak vzhledem k velikosti těchto podstav je pro lezce velmi těžké takto chyt držet, 
natož se za něj pověsit. 
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7 TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Po provedení pevnostní analýzy, vytištění chytů a otestování v reálném prostředí 
je můžeme zhodnotit z hlediska ekonomického a technického. Z ekonomického 
hlediska je nutné porovnat náklady na tisk s pořizovacími náklady na podobně velké 
chyty dostupné pro běžného spotřebitele. Z technického hlediska můžeme porovnat 
pevnost a bezpečnost námi vytištěných modelů s komerčně vyráběnými chyty.  

 

7.1 Ekonomické zhodnocení 

Následující zhodnocení počítá s tím, že člověk, který tiskne, danou tiskárnu vlastní 
a nebudou tedy započítávány žádné náklady na obsluhu a přípravu tisku. Za tohoto 
předpokladu jsou tedy zahrnuty pouze náklady na provoz tiskárny, cena materiálu 
spotřebovaného na danou součást a náklady na post-processing (který nebyl po tisku 
proveden, a tak jsou náklady na něj nulové).  

Náklady na provoz tiskárny můžeme spočítat ze spotřeby elektrické energie, 
nákladů na servis a životnosti tiskárny (viz. tab. 4). 

Tab. 4 Výpočet nákladů na hodinu tisku tiskárnou Prusa MK3S 

Odpis tiskárny [h] 3000 

Pořizovací cena tiskárny [Kč] 26990 

Náklady na servis (15% pořizovací ceny) 4048,5 

Cena elektrické energie [Kč/kWh] 6 

Spotřeba elektrické energie [kW] 0,1 

 

𝑁 = 𝑁 ∙ 𝑃 +
𝑁 + 𝑁

𝑡
 (3) 

Kde Nhp [Kč] jsou náklady na hodinu tisku, Ne [Kč/kWh] je cena elektrické energie, 
P [kW] je spotřeba elektrické energie (příkon tiskárny), Npo [Kč] jsou pořizovací 
náklady na tiskárnu, Ne [Kč] jsou náklady na servis tiskárny vypočítány jako 15% z 
její pořizovací ceny a tz [h] je doba na odepsání tiskárny. 

𝑁 = 𝑁 ∙ 𝑃 +
𝑁 + 𝑁

𝑡
= 6 ∙ 0,1 +

26990 + 4048,5

3000
= 10,94 𝐾𝑐/ℎ 

Celkové náklady na tisk se vypočítají jako: 

𝑁 = 𝑁 + 𝑁  (4) 

Kde Nc [Kč] jsou celkové náklady na tisk součásti, Nm [Kč] jsou náklady na materiál 
a Np [Kč] jsou náklady na provoz tiskárny. 

Celkové náklady na materiál se vypočítají jako: 
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𝑁 = 𝑉 + 𝑉 ∙ 𝑐  (5) 

Kde Nm [Kč] jsou celkové náklady na materiál, Vs [cm3] je objem modelu, Vp [cm3] 
je objem podpor a cm [Kč/cm3] je cena materiálu. 

Cena použitého materiálu Prusament PLA je při ceně 599 Kč/kg a hustotě 1,24 
g/cm3 je přibližně 0,75 Kč/cm3. 

Náklady na provoz tiskárny se vypočítají jako: 

𝑁 = 𝑁 ∙ 𝑡 
(6) 

 

Kde Np [Kč] jsou náklady na provoz tiskárny, Nhp [Kč] jsou náklady na hodinu 
provozu a t [h] je čas tisku. 

Celkové náklady po výpočtu dle rovnic 1-4 jsou nalezneme v tabulce 5. 

Tab. 5 Výpočet nákladů tisk lezeckých chytů. 

Chyt Zásuvka Plechovka Vypínač 

Objem modelu [cm3] 82,2 220,7 92,3 

Objem podpor [cm3] 0 4,5 0 

Čas tisku [h] 4,25 10,6 4,15 

Náklady na materiál [Kč] 61,65 168,90 69,23 

Náklady na provoz [Kč] 46,50 115,96 45,40 

Celkové náklady na tisk [Kč] 108,15 284,86 114,63 

Tyto náklady jsou v porovnání s cenou chytů v internetových obchodech nižší. Za 
chyt velikosti L (chyt, u kterého je průměr délek hlavních poloos mezi 80 mm a 130 
mm), kterými jsou zásuvka nebo vypínač, zákazník zaplatí okolo 120 Kč. Pro větší 
chyty při tisku se 100% výplní náklady prudce stoupají a chyty velkých rozměrů jsou 
poté levnější při jejich koupi, než při tisku. [39] 

 

7.2 Technické zhodnocení 

Z hlediska použitelnosti jsou chyty vytištěné na FDM tiskárně z materiálu PLA 
vyhovující pro běžné, domácí použití, což prokazují splněním požadavků, které na ně 
byly v této práci kladeny. Tyto požadavky vyplývaly z předpokládaného použité těchto 
chytů.  

Toto testování by se dalo přirovnat k testování mechanických vlastností pro 
získání normy ČSN EN 12572, a to k jedné jeho zkoušce, při které se stejně velkou 
silou, která byla použita v této práci, působí na chyty ve směru, ve kterém by jí měl 
nejhůře odolávat a být nejnáchylnější k poškození. Ostatní zkoušky, jako trojbodová 
zkouška, nebo zkouška tvarové stálosti při změně teplot nebyly testovány, ale 
pravděpodobně by jim doma tištěné chyty nevyhověly. Zkouška tvarové stálosti při 
změně teplot se skládá ze dvou částí, při kterých je chyt první na hodinu zchlazen na 
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-30°C a poté na hodinu zahřát na teplotu 70°C. Vzhledem k udávané teplotě tvarové 
stálosti, pro materiál PLA 55°C, je nepravděpodobné, že by součásti vytištěné z tohoto 
materiálu touto zkouškou prošly. [40] 

Vzhledem k tomu, že většina komerčně prodávaných chytů prošlo všemi 
zkouškami, a tedy vyhovuje zmíněné normě, tak je velice nepravděpodobné že by se 
chyty bez této normy prodávaly a pro sériovou výrobu tedy není námi zvolená metoda 
výroby vhodná. Její výhodnost se projevuje v možnosti prototypování nových chytů, 
které je poté možno vyzkoušet v reálných podmínkách, nebo pro kusovou výrobu 
chytů pro použití na domácích boulderových stěnách, kde nebude docházet 
extrémnímu zatěžování. 
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ZÁVĚR 

Pro získání odpovědi na otázku, zda je možné pro běžného uživatele 3D tiskáren 
si v domácích podmínkách vyrobit vlastní bezpečné chyt byly v této práci 
vymodelovány tři různé chyty, provedena jejich pevností analýza, a nakonec fyzický 
test za reálných podmínek.  

Vzhledem k rozšíření FDM tiskáren je nejpravděpodobnější, že by člověk, který by 
chtěl tisknout vlastní chyty, použil tuto tiskárnu. Je to dáno, v porovnání s ostatními 
tiskárnami, poměrně nízkými náklady na jejich pořízení a provoz. Tento aspekt a výběr 
vhodného materiálu pro pozdější tisk více rozebírá rešeršní část této práce. 
Materiálem zvoleným pro testování se díky svým mechanickým vlastnostem a nízkým 
pořizovacím nákladům stal Prusament PLA od výrobce Prusa Polymers. 

Pevnostní analýza popsaná ve stejnojmenné kapitole poté ukazuje, že na chytech 
navržených v této práci, nedochází k nárůstu napětí nad hodnotu meze kluzu 
zvoleného materiálu u žádného až na jeden způsob uvažovaného zatížení. V tomto 
jednom případě překračuje maximální napětí hodnotu meze kluzu v jedné ose 
(vertikální ose Z). I v tomto případě je však možné chyt vyrobit tak, aby vyhověl všem 
kladeným požadavkům, a to správnou orientací jeho modelu při tisku. 

Pozdější fyzické testování chytů potvrdilo, že zatěžující síly nepůsobí dostatečně 
velká napětí, která by mohla způsobit poškození chytů. Současně se také ukázalo, že 
vzhledem k tomu, že vytištěný povrch je hladký, tak není jednoduché tyto chyty držet. 

V porovnání s běžně prodávanými chyty se z hlediska nákladů na jeden chyt 
pohybujeme u malých produktů na podobné ceně, jako v internetových obchodech. 
Avšak na rozdíl od těchto komerčně vyráběných chytů doma vytvořené nedosahují 
svými vlastnostmi na normu upravující bezpečnostní požadavky na lezecké chyty. 
Proto se tato metoda nehodí pro sériovou výrobu a je vhodná pouze pro výrobu 
prototypových součástí, nebo výrobu chytů pro vlastní, domácí použití, při kterém 
nebude docházet k extrémnímu zatěžování chytů při kterém by mohlo dojít k jejich 
destrukci. 
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