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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na aplikaci moderních technologií v oblasti vývoje 
lyžařských helem. V teoretické části je provedena rešerše z oblasti ochranného 
vybavení pro lyžaře včetně charakteristiky výrobních technologií používaných při 
jejich výrobě. Součástí práce je také charakteristika technologií reverzního inženýrství 
a aditivní technologie Rapid Prototyping. V praktické části je řešen návrh tvaru 
lyžařské helmy za použití modelářské hlíny s následným převodem do počítačového 
modelu a úprava v dostupném CAx programu. Součástí praktické části je také řešení 
výroby na 3D tiskárně. Práce je zakončena technicko-ekonomickým zhodnocením 
aplikovaných moderních technologií použitých pro výrobu prototypového modelu 
helmy.  

 
Klíčová slova 

helma, moderní technologie, Rapid Prototyping, Reverse Engineering, výroba 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis is focused on the application of modern technologies in ski 
helmets development. In the theoretical part is performed the research of the 
protective gear for skiers including the characteristics of production technologies used 
for its production. Part of the thesis is also the characteristics of Reverse Engineering 
and Rapid Prototyping. The practical part deals with the design of the ski helmet using 
modeling clay with the following conversion to a computer model and editing in 
available CAx program. Part of the practical part is also production on 3D printer. The 
thesis is concluded with a technical-economic evaluation of applicated modern 
technologies used for prototype helmet model production. 
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ÚVOD 

Historie lyžování se začala psát již za doby kamenné, kdy si lidé snažili zjednodušit 
pohyb ve sněhu. Chodidla obalená kůží z různých druhů zvířat postupem času 
nahradila dlouhá úzká dřevěná prkna, která umožňovala klouzání po sněhu 
a urychlovala tím celý pohyb. Dnešní vnímání lyžování jako sportovní disciplíny se 
objevilo až v polovině 19. století v Norsku. Od té doby jsou lyže vyvíjeny s velkým 
důrazem na zvyšování kvality, ovladatelnosti a také rychlosti. Současní závodníci 
atakují ve sjezdu rychlost 150 km/h. Proto jsou investovány vysoké částky také do 
vývoje ochranného vybavení. Občasné nehody nepotkávají pouze závodní lyžaře, ale 
také lyžaře rekreační. Bývají způsobeny vlivem přecenění vlastních schopností, 
neohleduplností ostatních lyžařů nebo vlivem neočekávané nepříznivé situace. 
Z důvodu vysoké významnosti ochrany zdraví při tomto sportu je tato práce věnována 
ochrannému vybavení [1]. 

Hlavním cílem této práce je návrh skořepiny lyžařské helmy pro rekreační lyžaře 
s novým systémem uchycení brýlí, aby bylo dosaženo větší čistoty tvarů a tím 
k redukci aerodynamického odporu. Celý vývojový proces od návrhu po výrobu 
prototypu je prováděn tak, aby došlo ke snížení nákladů na celý vývojový proces. 
K designovému návrhu je použita technologie Reverse Engineering, která je často 
využívána například v automobilovém průmyslu. Podstatou této technologie je 
vytvoření počítačového modelu pomocí skenování reálného tělesa. Pro výrobu byla 
zvolena aditivní metoda Rapid Prototyping, známá také jako 3D tisk. V současnosti 
není 3D tisk používán pouze pro marketingovou vizualizaci, ale nabízí urychlení 
vývojové etapy a také výrobu plně funkčních dílů, které nachází uplatnění ve 
strojírenském průmyslu, medicíně a stavebnictví. Úkolem je zjistit, zda je výroba 
prototypu helmy těmito moderními technologiemi vůbec možná a zda by byl tento 
způsob vývoje aplikovatelný ve firmách specializujících se na ochranné vybavení. 

V únoru 2020 byl proveden průzkum na veletrhu ISPO, který je největším 
veletrhem v oboru sportovních potřeb na světě a kde se každoročně představují 
novinky pro nadcházející sezónu. V tomto průzkumu bylo zjištěno, že mnozí oslovení 
výrobci lyžařského vybavení nevyužívají k návrhu nových modelů helem skenování 
a následný tisk prototypu. Modely vytváří pouze modelováním v CAD programech 
a poté vyrábí zkušební prototyp technologií vstřikování, což je spojeno mimo jiné 
s vysokými náklady na výrobu vstřikovací formy. Pokud se tvar projeví jako nevhodný 
a forma nebude použita pro sériovou výrobu, tak jsou tyto peníze ztraceny. Proto 
dalším účelem této práce je přiblížení možnosti využití moderních technologií 
výrobcům a posunout tak vývoj o krok dále.
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části této práce je provedena rešerše trhu s ochranným vybavením 
pro lyžaře, která zahrnuje rizika při lyžování, základní rozdělení ochranného vybavení, 
uvedení předních výrobců včetně jejich unikátních technologií a charakteristiku 
výrobních technologií používaných při jejich výrobě. Druhou částí této kapitoly je popis 
technologie Rapid Prototyping, postup při výrobě dílů touto technologií a přehled 
několika metod včetně používaných materiálů. Obsahem třetí části této kapitoly je 
charakteristika technologie Reverse Engineering. 

 

1.1 Ochranné vybavení pro lyžaře 

Ochranné vybavení slouží k ochraně zdraví lyžaře v případě pádu. U závodních 
lyžařů patří k ochranným prvkům také chrániče holení, chrániče předloktí a chrániče 
rukou, které je chrání před nárazy od slalomových bran. 

 

1.1.1 Rizika lyžování 

V minulém století se lyžování a snowboarding staly velmi populárními zimními 
sporty. Od té doby se jedná o nejčastější a nejmasovější zimní aktivitu na celém světě. 
Jako u většiny ostatních sportů i tady existují rizika. Ke snížení těchto rizik sestavila 
Mezinárodní lyžařská federace FIS všeobecná pravidla pod názvem Bílý kodex. 
Pravidla obsahují deset nejdůležitější bodů chování lyžaře na sjezdovce. Jejich 
dodržováním je možné rizika snížit. Nicméně i při dodržení všech zásad se vlivem 
nečekaných událostí a povětrnostních podmínek může naskytnout situace, kterou 
lyžař nezvládne vyřešit a dojde ke zranění. Největší počet úrazů je způsoben pády, 
které mohou být rozděleny a pojmenovány následujícím způsobem: 

 pád dopředu – bývá postižena hlava, hrudník, zápěstí, prsty na rukách 
a kolena, 

 pád do strany – bývají postiženy žebra, ramena, horní končetiny a kyčle, 
 pád na záda – bývá postižena hlava, kostrč a páteř,  
 zpříčení lyží – bývají postiženy dolní končetiny. 

 

Existuje mnoho faktorů ovlivňujících vznik možných úrazů. Nejčastěji jde 
o schopnosti lyžaře, dále pak o věk, pohlaví, fyzickou kondici a sněhové podmínky. 
Začátečníci mívají třikrát více nehod než zkušení lyžaři, ale jejich zranění nebývají 
vážná. Jde o různé podlitiny a naraženiny. Dobří lyžaři mívají nehod méně, ale jsou 
závažnější. Často to bývá způsobeno vyšší rychlostí, protože mají pocit, že dobře 
ovládají lyžařskou techniku a mohou si dovolit jezdit rychleji. Při vyšší rychlosti se 
zužuje zorné pole a lyžař může snadno přehlédnout například nějakou nerovnost nebo 
překážku. Mezi nejčastější úrazy pokročilých lyžařů patří poranění hlavy, zlomeniny 
a přetržené vazy [2]. 

Dalším klíčovým faktorem je věk. Nejvyšší míra úrazů je mezi mladistvými ve věku 
11 až 13 let. Už dostatečně ovládají techniku lyžování, ale chybí jim schopnost 
předvídat, ke které nemají dost zkušeností. Zranění teenagerů od 13 do 20 let jsou 
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o něco méně častá, ale jsou trochu závažnější. Troufnou si totiž jezdit rychleji, ale 
stále jim chybí schopnost správného úsudku [2]. 

Ženy mívají dvojnásobnou četnost úrazů než muži. Předpokládá se, že je to 
způsobeno nižší fyzickou kondicí. Nicméně i trénované profesionální lyžařky mívají 
více nehod než mužští závodníci, a to dokonce šestkrát [2].  

Fyzická kondice může mít také významný dopad na počet úrazů. Když je lyžař 
v dobré kondici, kterou udržuje pravidelným tréningem, jsou u něj úrazy méně časté. 
Průzkumy prováděné v lyžařských střediscích, kde většinu lyžařů tvoří rekreační 
lyžaři, uvádějí, že se zranění s největší pravděpodobností objeví první den lyžování 
brzy ráno, když lyžař není zahřátý. Druhá nejvyšší pravděpodobnost úrazu nastává 
v době pozdního odpoledne, kdy už je člověk unavený po celodenním lyžování. Dále 
se pak lyžař může zranit po několika dnech lyžování podle míry připravenosti, kdy už 
tělo spotřebovalo energii a potřebuje odpočinek [2].  

Sněhové podmínky také tvoří důležitý faktor. Upravený tvrdý sníh vede 
k nárazovým zraněním z vysoké rychlosti. Jedná se například o zlomeniny žeber, 
zlomeniny ramen a loktů na rukách a poranění páteře. Pokud je sjezdovka pokrytá 
vrstvou prašanu a fouká vítr, dochází k torzním zlomeninám, podvrtnutím 
a vykloubeninám. Jízdou v proměnlivém sněhu, tam kde se střídá upravený 
a neupravený sníh, může dojít k natržení vazů a svalů [2]. 

Množství úrazů pochází od lyží. Lyže jsou pevně spojeny s nohou a při zaseknutí 
lyže jsou síly působící na nohu často větší, než dokážou klouby a kosti snést. Ke 
snížení počtu zranění tímto vlivem přispívají moderní vázání. Tato vázání při 
překročení nastavené síly uvolní nohu z lyže a ochrání ji před bolestivým zraněním. 
Přechodem na tato bezpečnostní vázání došlo ke snížení počtu zlomenin o 80 % [2]. 

Další typy zranění můžou způsobovat lyžařské hole. Když lyžař spadne na ruku, 
která drží rukojeť hole, může to způsobit přetržení bočních vazů palce. Jedná se 
o jedno s nejčastějších zranění při lyžování. Nejlepší způsob, jak tomu zabránit, je 
odhodit hůl. Ovšem okamžik, ve kterém člověk padá, je velmi krátký a nedokáže 
cokoliv udělat. K ochraně před těmito zraněními slouží vypínací systém na některých 
holích [2]. 

Nejčastější příčinou smrti při lyžování je zranění hlavy. K ochraně hlavy před 
různými druhy nárazů slouží lyžařská helma, která snižuje riziko vážných zranění. 
Helma velmi dobře chrání před tržnými ranami a frakturami lebky. Vlivem neustálé 
inovace bezpečnostních prvků helem jsou stále lépe schopny zmírnit otřes mozku 
a traumatická zranění mozku [2]. 

 

1.1.2 Rozdělení ochranného vybavení 

      Dělení ochranného vybavení se může provádět podle několika kritérií. Těmi 
nejčastějšími, podle většiny výrobců a prodejců, jsou především věk a pohlaví. Další 
možné dělení je podle stupně ochrany, který zákazníka informuje o úrovni odolnosti 
použitých materiálů a ergonomického tvarování a tím o celkové bezpečnosti daného 
produktu. V neposlední řadě je možné tyto výrobky dělit také podle druhu použití. 
Nejdůležitější je však prvotní dělení podle toho, jakou část těla daný produkt chrání. 
Níže jsou uvedeny kategorie zmíněné v tomto úvodu. 
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Podle věku: 

 pro děti – základní verze ochranné výbavy s důrazem na výrazné barevné 
motivy, jsou uzpůsobeny nárazům v nízkých rychlostech, mohou být doplněny 
o různé dekorace například v podobě zvířecích uší, 

 pro juniory – zmenšená verze výbavy pro dospělé s možností regulace 
velikosti a větším množstvím větracích otvorů,  

 pro dospělé – zaměřené především na komfort a dlouhou životnost, častější 
implementace nových inovovaných prvků. 

 
Podle pohlaví: 

 pánské – větší rozměry ochranných prvků, dimenzováno s ohledem na vyšší 
hmotnost, respektive na vyšší energii nárazu, odolají i hrubšímu zacházení, 

 dámské – zaměřeno na vzhled, uzpůsobeno tvarům ženské postavy. 

 
Podle stupně ochrany: 

 level 1 – pohlcení energie 50 J, 
 level 2 – pohlcení energie 75 J,  
 level 3 – pohlcení energie 100 J [3]. 

 
Podle druhu použití: 

 pro rekreační lyžaře – odpovídají aktuálním módním trendům, uzpůsobeno 
pohodlí během celodenního používání, 

 pro závodní lyžaře – vrcholné produkty splňující nejpřísnější kritéria, ochrana 
při nárazech ve vysokých rychlostech. 

 

Helma 

      Helma patří k základnímu bezpečnostnímu vybavení. Slouží k ochraně jednoho 
z nejdůležitějších orgánů v těle, což je mozek. Nezáleží ani tak na tom, jak je člověk 
dobrý lyžař, pády se nevyhýbají nikomu. Proto je dobré nosit helmu. A to ať už člověk 
vyrazí na svah jednou za sezónu nebo na sjezdovce tráví každou volnou chvíli. 
Nejnebezpečnější úrazy jsou právě úrazy hlavy, které často zanechávají i trvalé 
následky. Helma však lyžaře nechrání pouze před poraněním hlavy, ale také udržuje 
hlavu v teple během chladného počasí. Jedním z nejdůležitějších aspektů při výběru 
helmy je, aby helma správně seděla jak tvarem, tak správnou velikostí. Výběr 
vhodného tvaru, kromě lepší ochrany před zraněním, znamená také, že se v ní lyžař 
cítí pohodlně a v nejlepším případě ani nevnímá, že ji má na hlavě. Všudypřítomné 
moderní technologie pronikly už i do lyžařských helem, uchytila se například vestavěná 
sluchátka, odvětrání řízené automaticky podle teploty povrchu hlavy nebo například 
zabudované výstražné světlo, které se aktivuje při zhoršené viditelnosti, aby byl lyžař 
v mlze lépe vidět. V České republice, stejně jako například ve Švýcarsku a Francii, 
zatím neplatí žádný zákon, který by ukládal povinnost nosit helmu. V nejbližších 
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alpských státech povinnost nosit helmu je například v Rakousku, kde jsou helmy 
povinné do 15 let a v Itálii do 14 let. Všechny helmy musí splňovat bezpečnostní normu 
ČSN EN 1077. Lyžařské helmy se dělí na Full shell, Half shell a integrální [4, 5, 6].  

      Full shell, neboli celoskořepinové, jsou helmy určené pro závodní lyžování. Chrání 
celou hlavu včetně uší. Jsou navrženy pro maximální bezpečnost i ve vysokých 
rychlostech, což ovšem mírně ubírá na komfortu. Tato helma je konstruována tak, aby 
velmi těsně přiléhala k hlavě a zamezila tak nežádoucímu pohybu hlavy. Nebývají v ní 
ani větrací otvory, které helmu oslabují a v případě silného nárazu by mohly způsobit 
její rozlomení. Kvůli chybějícímu odvětrání a těsné konstrukci není určena 
k celodennímu nošení. Kvůli vyššímu množství použitého materiálu jsou tyto helmy 
těžší, proto je tato hmotnost u vrcholných modelů kompenzována nahrazením 
polykarbonátové skořepiny skořepinou ze skelných nebo uhlíkových vláken. Tyto 
helmy bývají vybaveny systémem na uchycení chrániče brady. Tento chránič může 
mít podobu plastového výlisku, nebo drátěné hrazdy. Tento chránič v závodním 
lyžování slouží k ochraně čelisti při nárazu slalomové tyče do oblasti hlavy. S těmito 
druhy nárazů se musí vypořádat i helma samotná, proto bývá přední část skořepiny 
helmy mírně zesílená, aby odolala opakujícím se nárazům do této oblasti. Toto zesílení 
je vidět například na helmě od firmy POC, která je na obr. 1.1 [7].  

 

Obr. 1.1 Celoskořepinová helma s čelním zesílením [8]. 

 

      Druhým typem helmy je Half shell. Jedná se o takzvanou poloskořepinovou helmu 
(obr. 1.2), která je využívána především rekreačními lyžaři, a to z důvodu většího 
pohodlí. Po povrchu helmy bývají rozmístěny větrací otvory různých tvarů. K regulaci 
proudění vzduchu těmito otvory dovnitř helmy slouží šoupátka, která buď částečně 
omezí množství proudícího vzduchu, nebo otvor zcela uzavřou. Dále mají měkké 
ušnice, které se u většiny helem dají úplně odepnout. Díky těmto textilním ušnicím je 
v tomto druhu helem lépe slyšet. Tato vlastnost je v rekreačním lyžování velmi 
důležitá, protože umožňuje lyžaři lépe vnímat okolí a tím například předcházet 
kontaktům s ostatními lyžaři nebo slyšet zvuk projíždějících sněžných skútrů a rolb. 
Díky menší tloušťce skořepiny s větracími otvory a nahrazení části helmy textilním 
materiálem je tento druh helem lehčí, což snižuje zatížení krku a člověka ani po 
nepřetržitém nošení neomezuje bolest krční páteře a únava krčních svalů. Tyto helmy 
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jsou vyráběny v několika standardních velikostech, které si lze ještě přizpůsobit 
pomocí systému regulace velikosti. Tato regulace může být prováděna pomocí 
stahovacího kolečka nebo vzduchového límce [7].  

 

 

Obr. 1.2 Poloskořepinová helma [9]. 

 

      Třetím typem lyžařských helem jsou helmy integrální. Je to speciální druh 
vycházející z celoskořepinových helem opatřený chráničem čelisti. Tento chránič je 
pevně spojený se zesílenou konstrukcí helmy. Tato helma je určena především na 
extrémní freeride, což je jízda ve volném terénu, kde lyžaři sjíždí zasněžené horské 
stěny a hrozí jim náraz do skály. Aby byli tito lyžaři lépe chráněni před oslněním od 
slunce, jsou tyto helmy vybaveny odolným kšiltem. Příkladem tohoto typu helmy je 
helma od firmy Sweet Protection (obr. 1.3) [7].   

 

Obr. 1.3 Integrální helma [10]. 
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Lyžařské brýle 

      Lyžařské brýle primárně chrání oči před mechanickým poškozením od zmrzlých 
krystalů sněhu a zamezují podráždění očí větrem nebo proudem vzduchu při rychlé 
jízdě. Dále pomáhají zlepšit vidění ve zhoršených světelných podmínkách a chrání 
před UV zářením, které je ve vyšších nadmořských výškách intenzivnější. Zároveň 
zabraňují oslnění od odrážejících se slunečních paprsků od bílého sněhu a ledu. Brýle 
by měly dokonale sedět na obličeji, proto jsou vyráběny v několika tvarech 
a velikostech rámečků. Na hlavě drží díky nastavitelnému elastickému pásku, který 
mívá na vnitřní straně silikonové proužky zabraňující pohybu po povrchu helmy. 
Jedním druhem brýlí jsou Over the Glasses (OTG) brýle, které jsou hlubší, aby pod 
nimi bylo možné nosit dioptrické brýle. Zároveň v pěně na bocích brýlí jsou výřezy na 
nožičky. Mnoho rekreačních lyžařů nosících dioptrické brýle dává v poslední době 
přednost lyžařským helmám s ochranným štítem, pod který se dioptrické brýle bez 
problémů vejdou a nezpůsobuje nechtěné posuvy brýlí. Štít ale nepřiléhá k obličeji 
a dochází k častějšímu mlžení od vydechovaného vzduchu, pronikání sněhu a při 
nárazu dochází vlivem tlaku k otlačenině od hrany štítu [11].  

      Velmi důležitou částí lyžařských brýlí je zorník, který má zásadní vliv na optické 
vlastnosti brýlí. Zorníky se vyrábí ve dvou tvarech, a to cylindrické a sférické. 
Cylindrické zorníky jsou zakřiveny v horizontálním směru a mají tak tvar pláště válce. 
Sférické zorníky jsou zakřivené jak v horizontálním směru, tak i ve vertikálním směru. 
Díky tomu nedochází ke zkreslení a nabízí lepší periferní vidění. Do každého počasí 
je vhodný jiný typ zorníku, proto velkou část produktové řady mnoha výrobců tvoří brýle 
s vyměnitelnými zorníky (obr. 1.4). Zorníky se liší hlavně světelnou propustností, která 
se pohybuje od 3 do 100 %. Zorníky s vyšší propustností jsou vhodné při zataženém 
počasí a do mlhy. Mívají žlutou, oranžovou nebo růžovou barvu. Čiré zorníky 
s propustností 100 % jsou určeny pro noční lyžování a využívají je také horští 
záchranáři. Černé, hnědé a šedé zorníky s nízkou propustností, do 20 %, se hodí do 
jasného slunného počasí. Na trhu jsou i zorníky se zrcadlovou úpravou, která od svého 
povrchu odráží část světla a k oku propouští méně světla. Dalším typem jsou 
polarizační zorníky, které k očím nepropouští sluneční paprsky odražené od lesklých 
ploch. A na závěr fotochromatické zorníky, které samy mění své zatmavení podle 
množství přicházejícího světla [11]. 

 

Obr. 1.4 Brýle s vyměnitelnými sférickými zorníky [12]. 
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      Aby brýle správně fungovaly, je důležité, aby dokázaly odolat zamlžování. 
U základních variant brýlí a brýlí pro děti se používá jednoduchý zorník. U vyšších 
modelů pak dvojitý zorník, kde je mezi čočkami vzduchová kapsa, která snižuje teplotní 
rozdíl mezi vnějším a vnitřním povrchem a brýle se tak mnohem méně mlží. Další 
složkou ochrany před zamlžováním je takzvaná antifog úprava, tedy tenká vrstva 
speciální látky, která zabraňuje mlžení. Zároveň je podstatné také odvětrání. Větrací 
otvory v rámečku brýlí nebo v zorníku odvádí vlhký vzduch [11].   

Ochranná vesta 

      Chrániče zad patří již řadu let k základnímu vybavení elitních závodníků. Dnes si 
postupně získává popularitu i u rekreačních lyžařů, protože si začínají uvědomovat, že 
nošení pouhé helmy neochrání zbytek jejich těla. Přitom zranění páteře může mít 
stejně fatální důsledky jako úraz hlavy.  

      Chránič páteře, nazývaný také jako páteřák, zabraňuje posunutí a zlomení obratlů 
a chrání před ochrnutím při kolizi s jinými lyžaři či snowboardisty, při nárazu do stromu 
nebo skály a při pádu na sjezdovce. Každý chránič páteře chrání hrudní a bederní 
obratle, vyšší modely zahrnují i ochranu krčních obratlů a kostrče. Chrániče páteře se 
vyrábí ve dvou provedeních. První skupinou jsou tzv. hard shell páteřáky, jejichž vnější 
vrstvu tvoří segmenty pevné polypropylenové nebo polykarbonátové skořepiny. Tyto 
segmenty jsou spojeny tak, aby nedocházelo k omezení pohybu. Pod vrchní vrstvou, 
která má za úkol rozložit energii nárazu na celou plochu chrániče, je měkká absorpční 
vrstva, která utlumí zbytek energie. Druhou skupinou jsou tzv. soft shell páteřáky, které 
jsou vyrobeny z viskoelastických polymerů. Tento materiál se dokáže přizpůsobit tvaru 
těla a při nárazu se stlačí a ztvrdne, čímž pohltí energii nárazu. Oba druhy chráničů se 
posuzují podle stejné normy ČSN EN 1621-2 a dosahují stejných ochranných 
vlastností. Odvětrání je řešeno pomocí malých otvorů, které odvádí přebytečné teplo. 
Spodní vrstva bývá potažena funkčním materiálem, který pomáhá odvodu potu 
[13, 14].  

      Postupem času páteřový chránič změnil podobu. Místo upevnění ramenními 
popruhy a bederním pásem byl implementován do ochranné vesty. Vesta bývá 
vyrobena z antibakteriálního a vysoce prodyšného pružného textilu, který zajišťuje 
dobré proudění vzduchu a správné držené chráničů. Vesta má výhodu v tom, že v ní 
jsou kromě chrániče páteře také chrániče žeber a po připnutí rukávů také chrániče 
ramen a loktů. Tyto chrániče jsou zaměřeny na ochranu ostatních částí trupu a kloubů 
na rukách. Na obr. 1.5 je zobrazen příklad takovéto multifunkční vesty. Nejnovější 
ochranné vesty v sobě mají zabudovaný airbag. Tento systém se skládá z přesně 
nastavených senzorů, které rozlišují mezi nebezpečným nárazem a běžnými pády. 
V případě pádu se airbag nafoukne za méně než 100 ms a ochrání celý trup [14].  
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Obr. 1.5 Ochranná vesta s připínatelnými rukávy podle [15, 16]. 

Ochranné kraťasy 

      Ochranné kraťasy (obr. 1.6) rozšiřují funkci ochranné vesty. Navazují na chránič 
páteře v oblasti kostrče a zajišťují ochranu kyčelních kloubů a stehen před 
pohmožděním při nárazu na tvrdý podklad sjezdovky. Někteří výrobci nabízejí možnost 
oba chrániče k sobě připnout, což napomáhá udržet ochranné panely na správném 
místě. Použitý materiál je stejný jako v případě ochranné vesty, tedy antibakteriální 
a vysoce prodyšný pružný textil, do kterého jsou všity různě tvarované panely 
z viskoelastických polymerů. Lyžařské ochranné kraťasy nejsou v oblasti rozkroku 
vybaveny suspenzorem, protože by omezoval pohyb. 

 

Obr. 1.6 Ochranná kraťasy podle [17, 18]. 

Rukavice 

      Součástí výbavy každého lyžaře jsou také rukavice. Primárně slouží k ochraně 
rukou před prostydnutím od povětrnostních vlivů nebo kontaktu se sněhem. Aby 
rukavice mohly tuto funkci zajistit, musí mít několik důležitých vlastností. Jednou z těch 
základních vlastností lyžařských rukavic je nepromokavost, tedy schopnost materiálu 
odolat pronikání vody k pokožce. Pokud by rukavice promokly, způsobilo by to pocit 
chladu. Ale zároveň by měly být schopny propouštět vlhkost z rukavic ven, protože 
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člověk se při sportovní aktivitě, jakou je lyžování, potí. Další důležitou funkcí je 
zateplení, kterého je dosahováno pomocí přírodních materiálů, jako například 
prachové peří nebo vlna, a umělých vláken. Rukavice mohou být buď prstové, které 
se vyznačují lepším úchopem lyžařských holí, nebo tzv. palčáky, které lépe drží teplo 
[19].  

      Lyžařské rukavice jsou mnoha lidmi vnímány pouze jako část oblečení zabraňující 
prochladnutí rukou. Nicméně i tento doplněk má ochrannou funkci. Pro případ pádu 
mohou být rukavice z vnitřní strany zápěstí vybaveny tvarovanou destičkou, která 
zabraňuje zlomenině zápěstí. Dále rukavice mívají chrániče kloubů a k ochraně 
samotných prstů před zlomením bývají jednotlivé otvory na prsty propojeny blánou. 
K ochraně před zraněním od lyžařské hole jsou rukavice některých výrobců opatřeny 
speciálním poutkem, které za pomoci vypínacího systému hole slouží v případě pádu 
k bezpečnému odepnutí hole od rukavice. K lepšímu úchopu hole jsou rukavice 
v oblasti dlaně opatřeny protiskluzovými prvky. Rukavice se zmíněnými bezpečnostní 
prvky jsou na obr. 1.7. 

 

Obr. 1.7 Rukavice [20]. 

Chrániče předloktí 

      Chránič předloktí (obr. 1.8) patří mezi volitelnou výbavu závodních lyžařů. Používá 
se především při slalomu a obřím slalomu, kde závodníci těsně míjejí brány. Slouží 
k ochraně před úderem a zabraňuje bolestivým podlitinám a naraženinám. Chránič je 
tvořen tvarovaným panelem z nárazuvzdorného plastu nebo uhlíkových vláken, který 
je z vnitřní strany vypolstrován, aby přilehnul k ruce a lépe tlumil nárazy. Pro 
připevnění k ruce se používají nastavitelné pásky na suchý zip. 
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Obr. 1.8 Chránič předloktí [21]. 

Chrániče holení 

      Další volitelnou výbavou závodníků jsou chrániče holení (obr. 1.9). Chrání oblast 
nad lyžařskými botami, která je atakována slalomovými tyčemi při snaze o co 
nejpřímější stopu. Díky ochraně před bolestivými nárazy pomáhá lyžaři soustředit se 
pouze na samotnou jízdu. Konstrukce je podobná chráničům předloktí. Vyrábí se ze 
stejných materiálů a má stejný systém upevnění. Vyrábí se pouze v univerzální 
velikosti s možností individuální změny pozice nastavitelných pásků. 

 

Obr. 1.9 Chrániče holení [22]. 

1.1.3 Výrobci ochranného vybavení 

Mezi nejvýznamnější výrobce ochranného vybavení pro lyžaře patří především 
firmy z alpských zemí. Díky tomu, že se nacházejí v oblasti, kde se lyžování nejrychleji 
rozvíjí, mohou velmi rychle reagovat na aktuální změny trhu a požadavky zákazníků. 
Velkou část zaměstnanců těchto společností tvoří lyžaři, kteří přispívají vlastními 
poznatky a tím velmi napomáhají rozvoji tohoto segmentu. Další významní výrobci 
sídlí například ve Skandinávii nebo Spojených státech.    



TEORETICKÁ ČÁST 

19 ÚST FSI VUT v Brně 

Atomic Austria GmbH 

      Atomic je rakouská společnost sídlící v Altenmarktu. Tato poloha jí umožňuje 
téměř celoroční testování nových produktů na nedalekých sjezdovkách a běžeckých 
tratích. Společnost založil v roce 1955 Alois Rohrmoser a v roce 1989 se Atomic stal 
prvním dodavatelem kompletního setu zahrnujícího lyže, vázání, boty a hole. Firma 
má širokou produktovou řadu, kromě ochranného vybavení vyrábí také lyže, vázání, 
lyžařské boty, hole, oblečení a zavazadla. Společnost se snaží neustále snižovat svou 
ekologickou stopu. Kromě využívání recyklovatelných materiálů pro výrobu jejich 
produktů se také snaží o snížení emisí CO2 ve výrobním procesu. Používá systém 
vytápění jejich vlastní dřevní štěpkou, která nahradila vytápění topným olejem a snížila 
emise CO2 o 4 mil. kilogramů ročně. Závod je napájený elektřinou z obnovitelných 
zdrojů energie. Marketingovou strategií Atomicu je především sponzoring nejlepších 
sportovců v oboru a pořádání každoročního Atomic Media Day. V současnosti je 
Atomic součástí Amer Sports Corporation, respektive Anta Sports Products Limited, 
které se zaměřují na sportovní potřeby [23, 24].  

      Ve svých helmách využívá technologie AMID (obr. 1.10), neboli Atomic Multi-
directional Impact Deflector. Jedná se o systém tvořený pěnovými segmenty s dvojí 
hustotou připevněnými ke skořepině helmy a umožňujícími pohyb všemi směry. 
Poskytuje tak lepší ochranu proti nárazům ze všech směrů. Atomic uvádí, že tento 
systém poskytuje o 40% vyšší ochranu, než vyžadují bezpečnostní standardy [25]. 

 

Obr. 1.10 Technologie AMID [26]. 

 

      Své brýle staví na rámu Live Fit. Tento rám tvoří pružná mřížová konstrukce 
a třívrstvá adaptivní pěna, která se dobře přizpůsobí konturám obličeje. Společně 
s konstrukcí sférických dvojitých čoček FDL, Fusion Double Lens, nabízí zorné pole 
128°. Tyto čočky jsou umístěny blíže k sobě a jsou zalaminovány, tak nedochází 
k lomu světla mezi čočkami a tím ke zkreslování. Zorník lyžařských brýlí firma Atomic 
opatřuje hydrofobní povrchovou úpravou, která odpuzuje vodu, mastnoty a nečistoty. 
Kapky vody se tak skutálí a nezanechávají stopy [27, 28].    
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Scott Sports SA 

      Scott je švýcarský výrobce sportovního vybavení. Hlavní sídlo má firma v obci 
Givisiez. Její historie sahá do roku 1958, kdy její zakladatel Ed Scott vyrobil první 
lyžařskou hůl z hliníku. V následujících letech se začala firma rozrůstat a pronikat do 
dalších odvětví jako je motorsport a cyklistika. V současné době firma produkuje jízdní 
kola a vybavení pro cyklisty, oblečení a ochranné potřeby pro motorkáře, obuv 
a doplňky pro běžce, a především ochranné vybavení pro lyžaře. V roce 2020 
společnost zaznamenala 48% nárůst návštěvnosti jejich webových stránek. Podle 
marketingového ředitele společnosti to značí zvýšení zájmu o venkovní akční sporty. 
Na základě toho vedení společnosti oznámilo svou budoucí strategii v podobě 
propojení zákazníka, výrobce a prodejce pomocí internetového obchodování. 
Společnost při tom využije svou širokou síť prodejců a poskytovatelů servisu 
a objednávky provedené online budou vyřizovány nejbližším prodejcem [29, 30]. 

      V helmách společnosti Scott je použit systém ochrany mozku MIPS, Multi-
directional Impact Protection System. Jedná se kluznou vložku, která je pomocí 
elastomerů připevněna ke skořepině. V případě nárazu pod úhlem se elastomery 
natáhnou a umožní mírný pohyb skořepiny vůči vložce. Tento pohyb absorbuje většinu 
rotační energie a zabrání poškození mozku. Dalším bezpečnostním prvkem je 360° 
Pure Sound. Jedná se o speciálně navržené ušnice, které díky tvarovaným otvorům 
a dutinám zlepšují vnímání okolního zvuku [31]. 

      Chrániče těla (obr. 1.11) využívají patentovaný materiál D3O s inteligentními 
molekulami. Tyto molekuly se při běžném pohybu volně pohybují, ale při nárazu se 
spojí a celý materiál ztvrdne. Chrániče se vyznačují malou tloušťkou, nízkou hmotností 
a dobrou ohebností [32]. 

 

Obr. 1.11 Chránič těla s D3O [33]. 

Dainese SpA 

      Dainese je italská firma sídlící v Colcerese. Byla založena v roce 1972 Linem 
Dainesem, který zahájil provoz své firmy výrobou motokrosových kalhot. O sedm let 
později společnost vytvořila první chránič zad na světě. Následovaly další unikátní 
objevy, mezi které patří například airbagový systém. Dainese dokonce vytvořila vlastní 
vesmírný oblek, který kompenzuje gravitaci a snižuje tak riziko poranění 
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meziobratlových plotének po návratu na Zemi. Aktuální činností je vývoj a výroba 
ochranného vybavení pro motorkáře, lyžaře, cyklisty a jezdce na koni. V současnosti 
z 80 % patří pod investiční skupinu Investcorp. Dainese vyvíjí své produkty v úzké 
spolupráci s vrcholovými sportovci v daných odvětvích. Přizpůsobuje design, 
konstrukci a materiály přesně podle jejich návrhů a připomínek. Takto jsou schopni 
dokonale reagovat na různé změny v daném sportu, jakými jsou například rozmanité 
druhy pádů způsobené změnou jízdního stylu nebo použitím dalších doplňků [34, 35].  

      Dainese používá airbagový systém D-air (obr. 1.12), který byl původně vytvořený 
především pro sjezd a super-G a zvyšuje úroveň zabezpečení lyžařů při vysokých 
rychlostech. Algoritmus systému rozpozná riziko pádu a před samotným pádem 
nafoukne jednotlivé díly airbagu. Tento systém dokáže rozpoznat dva druhy pádů, a to 
vymrštění a podklouznutí. Je zde použita také technologie Microfilaments, která 
zajišťuje, že se každý díl airbagu nafukuje rovnoměrně [36].  

 

Obr. 1.12 Chránič těla D-air s Microfilaments [37]. 

 

      Společnost má spoustu dalších technologií používaných k ochraně různých částí 
těla. Liší se především různým tvarem dílčích segmentů. Patří mezi ně například PRO-
ARMOR, který byl inspirován přírodními fraktály. Dobře kombinuje tvrdé a měkké 
materiály a poskytuje dostatečnou prodyšnost. Za design této technologie získali 
i několik ocenění za design [38]. 

POC Sweeden AB 

      Další významnou společností v oboru ochranného vybavení je POC. Jedná se 
o švédskou firmu sídlící ve Stockholmu. Stefan Ytterborn ji založil v roce 2005 a díky 
mnoha inovacím se rychle dostala mezi nejvýznamnější firmy v oboru. V současnosti 
patří pod investiční skupinu Investcorp, stejně jako Dainese. Jejich produktová řada 
zahrnuje přilby, brýle, oblečení a velkou škálu dalších chráničů pro lyžaře a cyklisty. 
Jejich posláním je chránit životy a snižovat následky úrazů pomocí produktů s nejvyšší 
kvalitou. Na podporu svého rozvoje firma založila dvě vědecké laboratoře, které 
sdružují odborníky na medicínu, aerodynamiku a výzkum bezpečnosti. K rychlému 
růstu značky napomohlo také partnerství se společností Salesforce. Jejich software 
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slouží ke správě vztahů se zákazníky. Spojuje podniky a tím získává více informací 
o zákaznické základně. Za první rok spolupráce zaznamenali 20% nárůst objednávek 
a 40% nárůst příjmů z objednávek [39, 40, 41, 42]. 

      Ve svých chráničích používá vlastní třívrstvou sendvičovou konstrukci 
s viskoelastickým polymerním materiálem, kterou nazývá VPD, Visco-elastic Polymer 
Dough. Kromě vysoké absorpce energie nárazu se vyznačuje také vysokou odolností 
proti oděru díky tkanině z vysokopevnostní polyamidové příze. Vlákna této tkaniny 
zaručují ochranu proti poranění od ostrých hran lyží [43]. 

      Jejich helmy patří k těm nejlepším a obsahují několik unikátních technologií. Tou 
první je SPIN (obr. 1.13), neboli Shearing Pad INside. Jedná se o několik gelových 
polštářků umístěných na vnitřní straně helmy, které zajišťují ochranu při nárazech pod 
různými úhly. Pro dokonalé přizpůsobení hlavě lyžaře slouží systém Race Lock, který 
je kompletně integrován do skořepiny helmy. Magnetická spona Fidlock pak zajistí 
pevné uchycení pod bradou a je snadno ovladatelná i v rukavicích. Helmy obsahují 
také NFC čip twICEme. Tento čip zaznamená informace o nárazu a po příchodu 
záchranáře si záchranář tyto informace zobrazí přiložením telefonu k helmě. 
K záchraně při zapadnutí lavinou napomáhá zabudovaný RECCO reflektor, který 
odráží radiové vlny vysílané detektorem horských záchranářů [44, 45]. 

 

Obr. 1.13 Technologie SPIN podle [46, 47]. 

 

      Své brýle vyvíjí ve spolupráci s optickou společností Carl Zeiss. Jednotlivé modely 
brýlí dokonce dělí podle rychlosti použití. Do brýlí určených do vysokých rychlostí 
vkládá pěnu s vyšší hustotou, aby se snížilo proudění vzduchu uvnitř brýlí a nedráždilo 
oči lyžaře [48]. 

Komperdell Sportartikel GmbH 

      Rakouská firma Komperdell byla založena v roce 1922. Na počátku firma vyráběla 
trekingové hole a kulečníková tága z lískového dřeva. Postupem času se firma 
rozrostla a stala se předním výrobcem lyžařských holí. Lískové dřevo časem nahradil 
bambus a kovové materiály. S využitím kovových materiálů rozšířila firma svou 
produktovou řadu o golfové hole. V 80. letech začal Komperdell používat neonové 
barvy, které se staly velmi oblíbenými a jejich produkty se dobře prodávaly. Vydělané 
peníze vložili do vývoje a vyvinuli teleskopické hole a madla absorbující nárazy. V 90. 
letech začala firma vyvíjet chrániče pro zimní sporty a motorsport. Později ve 
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spolupráci s firmou KTM, předním výrobcem motocyklů, vyrobily své první chrániče. 
V roce 2007 firma představila novinku ve formě bezešvých rukavic, které byly 
spojovány speciálním procesem lepení a svařování. Nyní firma sídlí v St. Lorenz, kde 
se nachází administrativa i výrobní prostory. Značka klade vysoký důraz na to, aby 
byly jejich produkty vyvíjeny a vyráběny na jednom místě. V současnosti se firma 
zabývá výrobou lyžařských, cyklistických a jezdeckých chráničů, holí pro zimní a letní 
sporty, dále vyrábí také sněžnice a lyžařské rukavice [49]. 

      Tato značka úzce spolupracuje se závodníky a snaží se každému z nich vytvořit 
výbavu podle individuálních požadavků. Jejich celotělové ochranné obleky (obr. 1.14) 
vyrábí z odolné a prodyšné tkaniny, do které všívá jednotlivé ochranné panely 
individuálně na každého závodníka. Zároveň celý oblek tvaruje do závodní pozice 
podle disciplíny. Na rozdíl od ostatních značek vybavují své obleky fleecovou 
podšívkou, která zajišťuje dostatečné zateplení i bez použití dalších vrstev oblečení a 
lépe tak pasuje pod závodní kombinézu [50].  

 

Obr. 1.14 Ochranný oblek Komperdell [51]. 
 

      Ochranné vesty pro rekreační lyžaře chrání celý trup a vybavuje je velkým 
zádovým chráničem Cross 6.0, který obsahuje vrstvu měkké pěny a vrstvu paměťové 
pěny pro vysoký komfort. Od ostatních výrobců ho odlišuje REVERSIBLE VEST, což 
je oboustranná vesta, kterou je možné nosit i porubu [52].   

Sweet Protection AS 

      Historie značky sahá do roku 1988, kdy se Ståle Norman Møller z norské vesnice 
Trysil rozhodl začít vyrábět skateboardy pro své kamarády. Postupně se začal zabývat 
návrhem a výrobou dalšího sportovního vybavení, mezi které patřila kajakářská helma 
z uhlíkových vláken pro vrcholového kajakáře. Díky této helmě, o kterou byl velký 
zájem, se v roce 2000 z garážové dílny stala mezinárodní firma. Další úspěch přišel 
s uvedením kombinézy pro freeridery s integrovaným chráničem páteře. Po celou 
dobu existence společnosti firma získala spoustu ocenění za design a inovace. Její 
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zaměstnanci zastávají názor, že vytváří lepší ochranné vybavení, aby lidi inspirovali 
k posouvání vlastních hranic. Firma nedělá kompromisy v oblasti bezpečnosti 
a zároveň se snaží vždy používat materiály šetrné k životnímu prostředí. Používané 
materiály jsou bez škodlivých chemikálií a pracují na nahrazení polyesteru 
recyklovatelnou alternativou. Dále klade důraz na lidská práva, nedělá rozdíly 
v platech mužů a žen a dbá na zdraví zaměstnanců. Výroba jejich produktů je 
prováděna ve Vietnamu, Číně a Myanmaru. Na dodržování všech interní předpisů 
a kvalitu v těchto asijských výrobních závodech dohlíží pracovníci sídlící v Šanghaji 
[53, 54]. 

      Skořepinu helmy, kterou označují jako Advanced Hybrid Shell (obr. 1.15), tvoří dvě 
oblasti. Po obvodu přilby je použit 2 mm silný ABS materiál, který rozkládá zatížení 
nárazu v kritických oblastech. Svrchní část helmy je vyrobena z 0,99 mm silného 
polykarbonátu. Tato konstrukce dokáže snížit hmotnost helmy. Pod touto horní krycí 
vrstvou je vrstva z EPS, která obsahuje GateShields. Jedná se o dva panely 
z polykarbonátu a EPP v přední a zadní části helmy, které rozkládají síly nárazu od 
slalomové tyče. Vnitřní část helmy tvoří 3-L MIPS, což je třívrstvý systém MIPS 
vyrobený speciálně pro Sweet Protection. Tvoří ho dvě statické vrstvy v přední a zadní 
části, na kterých je pohyblivě připevněna třetí vrstva, což umožňuje lepší absorpci 
šikmých nárazů. Pro snazší sundání helmy zraněného lyžaře jsou helmy vybaveny 
nouzově vyjímatelnými ušnicemi [55]. 

 

Obr. 1.15 Advanced Hybrid Shell [56]. 

Anomaly Action Sports SRL 

      Jedná se o firmu sídlící v italských Benátkách, která je známá pod obchodní 
značkou Shred zabývající se vývojem sportovních helem, brýlí a chráničů. Shred 
založili v roce 2006 materiálový inženýr Carlo Salmini, ekonom Frederico Merle 
a americký profesionální lyžař Ted Ligety. Jejich cílem bylo vytvořit líbivé a funkční 
produkty pro profesionály i rekreační lyžaře. Přiznali, že na počátku byli plní ambicí, 
ale neměly žádný obchodní plán. Díky spojení technických znalostí, sportovních 
dovedností a popularitě známé sportovní tváře se jim podařilo uspět. Jejich vývojové 
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a marketingové týmy se skládají z aktivních sportovců. Jedno procento tržeb z online 
objednávek věnují na ekologické iniciativy. Své produkty si nevyrábí sami, ale 
nechávají si je vyrábět asijskými továrnami. Brýle jsou vyráběny v Qingdau v Číně, kde 
na výrobu používají materiál z recyklovaných snowboardů. Přilby a pevné plastové 
chrániče u specializovaných výrobců v čínském Dongguanu a tělové chrániče na 
Tchaj-wanu [57, 58, 59, 60, 61]. 

      Jejich zorníky s názvem NoDistortion zabraňují ohybu brýlí při změně nadmořské 
výšky. Běžné čočky jsou pevně utěsněny, aby nedocházelo k pronikání vlhkosti a tím 
k jejich zamlžování. Při změně nadmořské výšky dojde k tlakovému rozdílu, který 
způsobí zkroucení brýlí a zkreslí vidění. V zornících značky Shred je malý ventil 
(obr. 1.16), který tlaky vyrovnává, ale zároveň nepropouští vlhkost [62]. 

 

Obr. 1.16 NoDistortion ventil [63]. 

 

      Helmy mají ochranný systém, který kombinuje Rotational Enargy System, nejtenčí 
řešení sloužící k redukci rotačních sil, a Slytech NoShock, pěna se 
strukturou voštinových kuželů, která umožňuje lepší ventilaci a zároveň chrání. Dále 
obsahuje pěnovou výstelku Casidion, což je pěna s nanočásticemi uhlíku, která lépe 
rozptyluje zbytkovou energii nárazu [64].  

1.1.4 Používané výrobní technologie 

Vstřikování plastů 

      Před samotným procesem vstřikování je nutné připravit plast dle požadovaných 
vlastností. Vstupním tvarem plastu bývají nejčastěji granule ve formě krychlí, čoček 
nebo válečků. Tento tvar umožňuje dobré mísení s dalšími materiály a snadné 
dávkování. Granule se balí do pytlů, se kterými se snadno manipuluje, a v případě 
velkých továren se granule vozí v cisterně, ze které se naplňují sila. Po továrně se 
granule dopravují pneumaticky potrubím. Potrubí vede přes sušárnu, kde se zbaví 
absorbované vlhkosti a dále se obarví. Nakonec granule dorazí do zásobníku 
vstřikovacího lisu [65]. 

      Výroba samotných granulí se nazývá granulace a existují dvě základní metody. 
Tou první je granulace ze strun. Plast ve formě taveniny je vytlačován skrz granulační 
hlavu s kruhovými otvory. Díky otvorům získá tavenina tvar strun, které dále procházejí 
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přes chladicí kapalinu a na konci jsou nasekány. Tou druhou je granulace z pásu. 
Vstupní deska se rozřeže na pásy, které jsou následně rozsekány na granule [65]. 

      Vstřikování je nejpoužívanější technologií výroby dílů z termoplastů, elastomerů, 
reaktoplastů a pryží. Výrobky mají vysokou tvarovou a rozměrovou přesnost, dobrou 
kvalitu povrchu a krátké výrobní časy. Nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady 
strojů a forem, proto jsou vhodné pro velkosériovou a hromadnou výrobu. Jedná se 
o způsob zpracování plastů, při kterém je dávka zpracovávaného materiálu ve formě 
taveniny přetvořena do tvaru výrobku. Plastové granule jsou z násypky odebírány 
šnekem, který je dopraví do tavící komory, kde se vlivem tření a vyhřívání roztaví. 
Tavenina je následně vstřikována do dutiny formy, jejíž teplota je regulována 
temperačním systémem. Temperační systém má za úkol ohřát vstřikovací formu podle 
použitého materiálu a následně zajistit rovnoměrné ochlazování, aby se předešlo 
vadám vlivem smrštění. Po ztuhnutí výrobku se forma otevře a výrobek se vyjme [66]. 

      Vstřikovací stroje jsou vybaveny dvěma nezávislými jednotkami ovládanými řídicí 
jednotkou. První je vstřikovací, která se stará o vstřikovaný materiál. A druhá uzavírací, 
která ovládá formu a vyhazovač. Stroje se vybírají podle požadované přidržovací síly 
a velikosti vstřikovací dávky. 

RTM 

      Technologie RTM, neboli Resin Transfer Molding, je jednou z technologií výroby 
kompozitních materiálů v uzavřené formě. Kompozit je složený ze soustavy 
uhlíkových, skleněných nebo aramidových vláken a pryskyřicové matrice. Při použití 
této metody nedochází k uvolňování těkavých látek. Lze ji využít při kusové i sériové 
výrobě, a to nejen při výrobě sportovního vybavení, ale hlavně v letectví 
a automobilovém průmyslu [67].  

      Na začátku procesu se tkanina nařeže pomocí robotu nebo na řezačce. Mezitím 
se do dutiny formy vloží dělící látka, která zamezí přilepení pryskyřice ke stěnám formy. 
Poté se do formy vloží tkanina, která se může pokládat i ve více vrstvách, aby bylo 
dosaženo vyšší pevnosti. Vlákna v jednotlivých vrstvách jsou orientována různými 
směry, čímž je dosaženo požadované pevnosti ve všech směrech. Následně se forma 
uzavře a do dutiny se pod tlakem vstříkne směs pryskyřice s vytvrzovacím činidlem. 
Tlak vstřikované pryskyřice se volí podle tloušťky a velikosti dílu, struktury povrchu 
a druhu pryskyřice. Hodnoty tlaku se pohybují v jednotkách MPa. Postupné zaplňování 
dutiny vytlačuje vzduch, který uniká odvzdušňovacími ventily. Tyto ventily jsou 
umístěny v nejvyšších bodech, které jsou zaplněny jako poslední. Poté se ventily 
a vtoky uzavřou a začne proces vytvrzování. Při této metodě se vytvrzuje při teplotě 
160 °C po dobu přibližně pěti minut, nebo se používá pryskyřice, která vytvrdne i při 
pokojové teplotě. Po vytvrzení se forma otevře a výrobek se vyjme. Následně se dutina 
formy vyčistí a začne se zhotovovat další díl. Vyjmutý díl se zkontroluje a opraví se 
případné nedokonalosti [68]. 

In-Mold 

      Jedná se o nejrozšířenější technologii výroby helem. Umožňuje kombinovat dva 
druhy materiálů. Spočívá ve vstřikování expandovaného polystyrenu (EPS) do 
polykarbonátové (PC) skořepiny. Tento způsob výroby umožňuje lepší přenos síly 
z nárazu od vnějšího ochranného pláště do tlumící EPS pěny a zároveň snižuje 
hmotnost celé helmy. Technologie vychází z běžného vstřikování. V prvním kroku je 
předzhotovena vnější skořepina vstříknutím přesné dávky nataveného polykarbonátu 
do dutiny formy. Po vychladnutí se výlisek vyjme a vloží se do druhé formy 
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vstřikovacího lisu. Forma se uzavře a stroj připraví další směs. Kuličky polystyrenu 
s expandujícím činidlem se zahřejí sytou vodní párou, to způsobí několikanásobné 
zvětšení objemu. Následně se směs vstříkne do formy obsahující polykarbonátovou 
skořepinu z předchozího kroku. Po vstříknutí se směs opět zahřeje párou, která 
vyrovná podtlak vzniklý v jádru kuliček polystyrenu a pomůže k vyplnění formy [69].  

      Dále tato technologie umožňuje výrobu helem s hybridní konstrukcí. To znamená, 
že se vnější skořepina může skládat z více kusů a z různých materiálů. Zadní a boční 
skořepiny bývají polykarbonátové a vrchní část může být vyrobena z ABS plastu. Tyto 
části se vloží do formy a provede se vyplnění EPS pěnou. Popřípadě pěnou 
z expandovaného polypropylenu (EPP), která se používá pouze na místa pod ABS 
plastem, protože polykarbonát se smršťuje odlišně. Výhodou použití EPP je, že se 
deformuje pružně, zatímco EPS plasticky. Tato vlastnost způsobí, že po nárazu do 
místa s EPP pěnou není nutné helmu měnit [69, 70]. 

Lepení 

      Lepení slouží ke spojení dvou různých ploch pomocí lepidla, které má dobrou 
přilnavost k oběma plochám. Jedná se o spojení trvalé. Lepený díl se očistí, pomocí 
trysky, nebo štětce se nanese vrstva lepidla a přiloží se k protikusu. Po slepení se spoj 
nechá vytvrdnout [71].  

      Pevnost spoje závisí na adhezi, což je schopnost přilnout k materiálu. Adheze se 
skládá ze dvou vazeb. První je mechanická vazba, kde lepidlo zateče do pórů a 
zatvrdnutím se ukotví v materiálu. U hladkých materiálů, které nejsou pórovité se 
uplatní druhá, chemická vazba. Tato vazba funguje na principu elektrických 
přitažlivých sil mezi molekulami lepidla a lepeného materiálu a na přímé chemické 
reakci. Pro správné fungování je důležitá smáčivost, protože pokud se lepidlo 
rovnoměrně nerozprostře, tak adhezní vazba nevznikne. Z toho plyne, že povrchové 
napětí lepeného materiálu musí být vyšší než u kapalného lepidla. V případě lepení 
nepolárních látek, jako jsou například plasty, je nutné před lepením nechat povrch 
zoxidovat například působením kyseliny. Dále pevnost spoje závisí na kohezi, což je 
pevnost samotné vrstvy lepidla. Epoxidová lepidla mají vysokou kohezi a takzvaná 
měkká lepidla s nízkou kohezí jsou pružná a snadno se roztrhnou [71]. 

      Konstrukce spojů je prováděna tak, aby byl spoj namáhán co nejmenší silou. Proto 
se volí dostatečně velké plochy, kde se napětí rovnoměrně rozdělí. U lepených 
konstrukcí se klade důraz na jednoduchost dílčích částí, které by do sebe měly snadno 
zapadat [71]. 

Strojové šití 

      Jedná se o technologii sloužící ke spojování textilních dílů. Spojení je realizováno 
vytvářením stehů pomocí jehly a nitě. V případě strojového šití je pohyb jehly prováděn 
mechanismem šicího stroje [72].  

      Steh je základní prvek šití, který vzniká provázáním nebo protažením jedné nebo 
více nití mezi vpichy jehly do textilního materiálu. Stehy se liší svou délkou, rozestupem 
a napětím nitě. Podle normy ISO 4915:1981 se stehy dělí do šesti skupin a označují 
se trojmístným číslem. Existují řetízkové stehy, ruční stehy, vázané stehy, vícenitné 
řetízkové stehy, obnitkovací stehy a krycí stehy. Místo, kde se vytváří stehy se nazývá 
šev. V tomto místě se nastavuje plocha nebo se spojuje kraj s plochou, a tvoří ho 
minimálně dvě vrstvy. Tvar, druh a umístění švu musí být voleno podle použitého 
materiálu a účelu využití výrobku. Podle normy ISO 4916:1982 existuje osm druhů švů: 
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hřbetový šev, přeplátovaný šev, lemovací šev, dotykový šev, ozdobný šev, obrubovací 
šev a začišťovací šev. Tyto švy mají dvě důležité funkce. Tou první je vytvoření 
pevného, popřípadě pružného, spojení a druhou je estetická funkce, kde je kladen 
důraz na vizuální podobu [72]. 

 

1.2 Aditivní technologie Rapid Prototyping  

„Skupina výrobních technologií spadající do kategorie Rapid Prototyping (RP) se 
používá především k výrobě prototypů před uvedením dílu do sériové výroby. Skupinu 
tvoří aditivní technologie, což znamená, že se při výrobě materiál neubírá, jako je tomu 
u třískového obrábění, ale naopak se přidává. Tyto prototypy slouží mimo jiné 
k vizualizaci vzhledu, např. při prezentaci pro zákazníka. Cílem je co nejrychlejší 
převedení modelu vytvořeného v některém modelovacím CAD programu ve skutečně 
hmatatelný produkt (obr. 1.17). Podstatou Rapid Prototyping je rozřezání virtuálního 
3D modelu na tenké vrstvy, které jsou přetvořeny, v závislosti na použité metodě, 
ve skutečný model. Nanášené vrstvy mají konstantní tloušťku. Nevzniká zde žádný 
odpadní materiál jako je tomu u frézování a soustružení, kde jsou odpadním 
materiálem obrobené třísky. Velikou a nespornou výhodou RP je výroba tvarově 
složitých dílů i s vnitřními dutinami. RP umožňuje ověřit funkci, design i ergonomii dílu“ 
[73]. 

 

Obr. 1.17 Princip RP [74]. 

„Nástup softwaru pro 3D modelování na trh znamenal pro strojírenský průmysl 
velký posun. Oproti klasickým technickým 2D výkresům, bylo najednou možné vytvořit 
trojrozměrný model, který byl lépe představitelný. Díky tomu bylo možné provádět celý 
vývojový proces nejenom jednoho dílu, ale i celého mechanicky složitého výrobku 
přímo na počítačovém modelu. Nyní takové softwary nabízejí velkou škálu nástrojů 
pro úpravu modelu. Velikou výhodou je vizualizace, která umožní konstruktérovi 
vytvoření dílu přesně podle přání zákazníka, a to nejen při osobních setkání, ale také 
na dlouhé vzdálenosti. Konstruktér může poslat zákazníkovi náhled vizualizace, 
popřípadě renderovaného modelu prostřednictvím e-mailu. Nicméně před uvedením 
dílu do sériové výroby je nezbytné vytvořit prototyp, na kterém proběhne ověření 
správnosti funkce a testování smontovatelnosti. Výroba prototypu běžnými výrobními 
technologiemi je několikanásobně časově i finančně náročnější. Je potřeba vymyslet 
technologický postup, způsoby upínání obrobku, volbu řezného nástroje a použití 
procesní kapaliny. Ovšem při výrobě prototypu 3D tiskem se tyto činnosti provádět 
nemusí“ [73].  
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„Prototypová součást může být podle typu použité technologie vytvořena 
z pryskyřice, termoplastu nebo kovového prášku. Volba materiálu závisí na účelu 
použití a na požadovaných vlastnostech konečného dílu. V současné době se pomocí 
3D tiskáren vytváří nejen prototypy, ale také slouží k výrobě nářadí, forem a součástí 
pro malosériovou výrobu. Využívá se v oblastech leteckého a automobilového 
průmyslu, spotřební elektroniky, lékařství, ale také například v marketingu. Ve všech 
zmíněných oblastech došlo ke zkrácení času vývoje nových součástí a snížení 
nákladů“ [73]. 

1.2.1 Etapy výroby 

„Technologie RP má tři etapy, kterými jsou preprocessing, processing 
a postprocessing. Jde tedy o přípravu 3D dat, poté následuje vlastní stavba modelu 
a poslední část tvoří různé dokončovací operace“ [73]. 

„Je několik možností získání dat pro technologie RP. Jednou z nich je proces 
Reverse Engineering (RE), kterému je věnována kapitola 1.3. Další možností je 
virtuální model, který se vymodeluje v nějakém CAD softwaru na počítači a posléze 
se převede do formátu .stl, což je soubor, který popisuje pouze geometrii povrchu bez 
barev a textur a je mnohem kompaktnější. Tento soubor je také tvořen velkým počtem 
rovinných trojúhelníkových plošek. Pro systémy RP je nezbytné, aby tato síť rovinných 
plošek dokonale uzavírala objem součásti. Je tedy velmi důležité zkontrolovat 
vytvořený soubor. Dalším krokem preprocessingu je vytvoření tenkých řezů, které jsou 
základem pro následné vytvoření součásti metodami RP. Data modelu a případné 
podpory jsou podrobeny horizontálním rovinným řezům, které definují 2D obrysovou 
geometrii a jsou základním vstupem pro systémy RP. Na vhodnou tvorbu řezu má vliv 
i orientace součásti. Vhodnou orientací součásti je možno minimalizovat objem 
nezbytný pro tvorbu podpůrné konstrukce, což má samozřejmě vliv na celkový čas 
tisku modelu“ [73]. 

„Procesing je etapa, ve které dochází k samotné výrobě součásti. Stavba modelu 
je prováděna nanášením materiálu po jednotlivých vrstvách. Výroba součásti je 
u většiny zařízení RP plně automatizovaná, a proto není potřeba přítomnosti 
operátora. Doba potřebná ke zhotovení modelu se pohybuje v řádu několika hodin, 
záleží samozřejmě na druhu technologie, na použitém zařízení, ale hlavně na velikosti 
a tvarové složitosti vyráběné součásti“ [73]. 

„Postprocessing představuje poslední fázi výroby. Začíná vyjmutím součásti 
z pracovního prostoru zařízení. Pokud je součást obklopena tiskovým materiálem, je 
nutné ho odstranit. V závislosti na druhu metody se materiál nejčastěji odsává 
(práškový materiál) nebo se odstraní oplachem (např. fotopolymer). U některých 
metod je zhotovený díl křehký a vyžaduje další zpracování jako vytvrzení dílu UV 
zářením nebo napuštění dílu látkou, která zvýší jeho pevnost. Pokud byly použity 
podpory, je následujícím úkolem jejich odstranění. Posledním krokem jsou 
dokončovací operace, které dodají součásti finální podobu. Dojde k obrobení 
a broušení funkčních ploch, barvení, lakování nebo i galvanickému pokovení“ [73]. 

1.2.2 Přehled metod 

„Metody technologie RP se v zásadě liší výchozím stavebním materiálem. Ten je 
buď v tekutém stavu, pevném stavu, nebo ve formě prášku. Od formy materiálu se 
odvíjejí výsledné vlastnosti a použití finálního výrobku. V současnosti je škála metod 
již relativně rozsáhlá a níže popsané metody jsou pouze ty nejvýznamnější“ [73]. 
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Stereolotografie 

„Metoda Stereolitografie (SLA) je založena na postupném vytvrzování jednotlivých 
vrstev z fotopolymerní pryskyřice laserem. Největší výhodou je možnost výroby 
modelů s jemnými detaily, protože je jednou z nejpřesnějších metod. Metoda SLA je 
používána především v automobilovém průmyslu, ale také při výrobě forem pro lití 
a vstřikování. Vzhledem k dosahované přesnosti se dá použít i na výrobu 
integrovaných obvodů“ [73]. 

„Stereolitografická tiskárna (obr. 1.18) se skládá z pracovní komory, řídicí jednotky 
a opticko-laserového systému. V pracovní komoře je umístěna nádoba s epoxidovou 
pryskyřicí, ve které se pohybuje stírací lišta zajišťující rovinu pryskyřice v každé vrstvě. 
Řídicí jednotka má na starosti ovládání celého zařízení od nastavení parametrů laseru 
až po ovládání pohonů. Poslední část, opticko-laserový systém, se skládá z laseru, 
čoček a soustavy zrcadel pro nasměrování laserového paprsku“ [73]. 

 

Obr. 1.18 SLA podle [75]. 

„Před samotnou stavbou modelu se nejprve určí nejvhodnější poloha modelu tak, 
aby se minimalizovaly dokončovací práce a vygenerují se podpory. Stavba SLA 
modelu probíhá postupným vykreslováním 2D obrysů do pryskyřice laserovým 
paprskem. V místě dopadu paprsku je pryskyřice vytvrzena a platforma se posune 
o tloušťku vrstvy směrem nahoru/dolů, což závisí na typu tiskárny. Poté se celý proces 
opakuje tolikrát, dokud není vykreslena poslední vrstva. Uchycení modelu k platformě 
je dosaženo podporami, které model fixují v dané poloze a zabraňují jeho zborcení. 
Podpory musí být řešeny tak, aby se daly snadno z modelu odstranit a zároveň 
neovlivnily výslednou kvalitu povrchu. Po skončení stavby se model vyjme a omyje 
od nevytvrzené pryskyřice. Na finální vytvrzení slouží UV komora, kde model získá 
požadovanou pevnost“ [73]. 

Selective Laser Sintering 

„Metoda Selective Laser Sintering (SLS) je založena na postupném spékání 
materiálu ve formě jemného prášku pomocí CO2 laseru. Okolní nespečený prášek 
slouží jako podpora, proto je možné zhotovit i velké komplexní funkční díly. Jako 
materiál se při této metodě může použít termoplast, pryž, kov, keramika i speciální 
písek“ [73].  
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„Metoda využívá vertikálně posuvnou podkladovou desku, na kterou je nanesena 
vrstva jemného prášku pomocí speciálního válečkového mechanismu. Tato vrstva je 
selektivně zahřáta CO2 laserem na určitou teplotu a dochází k jejímu spékání. Řídicí 
systém upravuje intenzitu laserového paprsku tak, aby byl materiál spečen jen 
v požadovaném místě. Okolní nenatavený materiál zůstává nedotčen a slouží jako 
podpora, která je po dokončení stavby modelu odstraněna. Po dokončení jedné vrstvy 
se podkladová deska posune o tloušťku vrstvy dolů a proces spékání se opakuje. 
Pracovní prostor je vyplněn inertním plynem, obvykle dusíkem, který brání oxidaci 
materiálu. Na hotovou součást je naneseno navíc několik centimetrů prášku, aby bylo 
zajištěno rovnoměrné chladnutí, proto jsou nezbytnou součástí výrobního procesu 
dokončovací operace. Povrch je nutné tryskat, brousit, leštit nebo obrábět stejným 
způsobem jako klasický kovový materiál“ [73]. 

„Výhoda SLS modelů oproti SLA spočívá v jejich vyšší pevnosti. Modely tak 
nacházejí uplatnění ve vývojových odděleních při zatěžovacích a napěťových 
zkouškách. Kvůli použití prášku a větší tloušťce vrstev však nelze u SLS modelů 
dosáhnout takových detailů jako u metody stereolitografie. Nicméně vzhledem 
k nižšímu počtu vrstev lze snížit výrobní čas“ [73]. 

Fused Deposition Modeling  

„Metoda Fused Deposition Modeling (FDM) (obr. 1.19) spočívá v natavování 
termoplastického drátu navinutého na cívce, ze které je vtlačován do vyhřívané trysky. 
Jako termoplastický materiál pro výrobu modelů se nejčastěji používá ABS plast, 
polykarbonát, elastomer nebo vosk, který se do zařízení vkládá ve speciálních 
kazetách. Tato metoda tisku vyžaduje stavbu podpor, proto je dávkovací hlava 
vybavena dvěma tryskami. Jedna tryska nanáší modelovací materiál a druhá nanáší 
materiál podpůrný“ [73]. 

 

Obr. 1.19 FDM podle [76]. 

„Drát materiálu je kontinuálně vtlačován do nanášecí hlavy, kde je ohřán 
do polotekutého stavu. Po ohřátí je protlačen přes tenkou trysku nanášecí hlavy, která 
ho na základě instrukcí řídicí jednotky nanese na obrys dílu. Materiál ihned při 
nanesení tuhne a připojí se k již vytvořeným vrstvám. Jakmile je vrstva dokončena, 
stůl sjede ve směru osy Z o jednu tloušťku vrstvy dolů a proces se opakuje“ [73]. 

„Po ukončení procesu je nutné odstranit podpory, a to buď mechanicky 
nebo vyplavováním. U metody vyplavování je podpora vytvořena z rozpustného 
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materiálu, který se působením vodního roztoku rozpustí. Jedná se o velmi efektivní 
způsob, protože umožňuje odstranění podpor i z těžko přístupných míst a urychluje 
tak postprocessingovou část RP“ [73]. 

„Výhodou této technologie jsou dobré mechanické vlastnosti a vysoká teplotní 
odolnost, na druhé straně tato technologie je náročnější po stránce povrchové úpravy 
modelu, má menší přesnost a vlastní stavba potřebuje delší čas. FDM technologie 
nachází velké uplatnění u mechanicky namáhaných dílů s kombinací teplotního 
zatížení. Její doménou je výroba jednoho zátěžového vzorku pro zkoušky a ověření 
funkčnosti. Na druhou stranu při požadavku více kusů je nevýhodná a finančně 
náročná. Vzhledem k tomu, že ABS materiál může být dodán v různém barevném 
provedení, nabízí se jeho využití také pro vizuální prezentace. FDM modely z ABS 
materiálu je možno přímo použít pro technologie vytavitelného lití“ [73]. 

Selective Laser Melting 

„Metoda Selective Laser Melting (SLM) (Obr. 1.20) je v principu velmi podobná 
metodě SLS. Rozdíl je v tom, že nedochází ke spékání, ale k úplnému roztavení 
kovového materiálu. Výrobek tedy není tvořen jednotlivými částicemi spečenými 
dohromady, ale díky tavení vzniká homogenní kus materiálu s lepšími fyzikálními 
vlastnostmi“ [73].  

 

Obr. 1.20 SLM podle [77]. 

„Dávkovací zařízení nastaví množství prášku pro jednu vrstvu a rameno 
s keramickým břitem ho rovnoměrně rozprostře na povrch platformy ve zvolené 
tloušťce. Řídicí program stroje, ovládající také proměnné zaostření paprsku laseru, 
určí trajektorii paprsku v souřadnicích X a Y. Pohyb v ose Z zajišťuje posuv platformy. 
V místě dopadu laserového paprsku je velmi jemný kovový prášek lokálně roztaven 
v celé tloušťce jedné vrstvy a následným tuhnutím se spojí s podkladovou vrstvou. 
Okolní nenatavený materiál, který funguje také jako podpora, odvádí teplo vznikající 
při tavení, takže roztavený kov tuhne velmi rychle. Pracovní komora musí být vyplněna 
inertním plynem jako je argon nebo dusík, který chrání tisknutý díl před oxidací. SLM 
nabízí možnost výroby řízené porozity pro odvzdušnění či filtraci. Po vyrobení součásti 
se provádí dokončovací operace, kterými se musí odstranit podpory. Dále se výrobek 
může obrábět, pískovat, brousit, leštit nebo tryskat“ [73]. 
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„Tato metoda umožňuje tisk z více kovových materiálů, například z korozivzdorné 
oceli, titanu, hliníku, niklu a chrom-kobaltové slitiny. Vyrobené součásti se z pohledu 
mechanických vlastností podobají dílům, které byly odlity či vykovány. Nedochází zde 
k narušení vláken kovu jako u klasického obrábění. Vyrobený díl může sloužit jako 
prototyp, ale i jako finální výrobek. Prášek, který nebyl spotřebován, se vrací zpět do 
výroby. SLM je tedy jak ekonomická, tak ekologická technologie“ [73]. 

PolyJet 

„Technologie PolyJet (obr. 1.9), patentovaná izraelskou firmou Objet (nyní součást 
společnosti Stratasys), funguje na bázi tryskání fotopolymerních materiálů 
v ultratenkých vrstvách. Umožňuje tisk z pevných, pružných a průhledných materiálů 
v mnoha barevných odstínech“ [73]. 

 

Obr. 1.21 PolyJet podle [78]. 

„Tisková hlavice je vybavena zdrojem UV záření a několika tryskami. Na výrobní 
podložku jsou přes trysky vstřikovány malé kapičky fotopolymeru, které jsou okamžitě 
po nástřiku vytvrzeny UV světlem. Díky více tryskám lze tisknout několik materiálů 
najednou, v tom je technologie unikátní. Se stavebním materiálem je zároveň 
nanášen i podpůrný materiál. Výsledkem jsou plně vytvrzené modely, které lze 
používat okamžitě bez dodatečného tvrzení. Podpůrný materiál, který zabraňuje 
zhroucení tisknutého dílu, je následně odstraněn proudem vody“ [73]. 

„Tloušťka vrstvy až 14 µm umožňuje dosažení ještě větších detailů než SLA 
technologií. Navíc díky své schopnosti kombinovat materiály předčí konečný výrobek 
každou jinou tiskovou technologii“ [73]. 

 

1.3 Reverse Engineering 

      Reverse Engineering (RE) je technologie digitalizace, jejíž cílem je převést fyzický 
objekt do digitální podoby. Základním prostředkem k tvorbě digitálního modelu je 
skenovací zařízení, které se volí podle velikosti a tvaru součásti, požadované 
přesnosti a rychlosti skenování. Pomocí skeneru se nasnímá povrch tělesa a výstup 
ve formě mračen bodů je převeden na plošné nebo objemové těleso, se kterým lze 
dále pracovat v CAD programech. Digitální model může být využitý k odstranění 
problémů originálního dílu, k optimalizaci designu, analýzám a návrhu obráběcího 
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procesu. Reverzní inženýrství se využívá především ve strojírenství, a to 
například v automobilovém nebo leteckém průmyslu. V této oblasti se vytvářejí 
digitální modely různých částí karosérií nebo jiných segmentů, podle kterých se 
konstruují formy, přípravky a nástroje. Dále se využívá pro tvorbu různých náhradních 
dílů, které se už nevyrábí a není k nim žádná výrobní dokumentace. Kromě 
strojírenství nachází tato technologie využití například v geografii, kde se pomocí ní 
vytváří 3D mapové podklady, nebo ji využívají archeologové při digitalizaci svých 
nálezů.   

1.3.1 Snímání dat 

Metody technologie RE se liší typem snímání. Snímání může být kontaktní, nebo 
bezkontaktní. Kontaktní snímání je prováděno pomocí dotykové sondy. Sondy mohou 
být vybaveny pasivní senzorikou, která k zaznamenání dotyku využívá tři páry 
kontaktů uspořádaných do trojúhelníku. Při dotyku dojde k vychýlení dříku, tím se 
změní styčná plocha kontaktů a velikost elektrického odporu a dojde k záznamu 
polohy bodu. Dále mohou být sondy vybaveny aktivní senzorikou, která využívá 
tenzometry na konci dříku snímající kontaktní síly ve třech směrech. Poté jsou tyto tři 
síly vektorově složeny, což umožňuje přesnější měření tvarových ploch. Výhodou 
kontaktních metod je, že jimi lze snímat i průhledné a lesklé objekty. Mezi kontaktní 
snímání patří souřadnicové měřicí stroje a měřicí ramena [79].  

Při bezkontaktních metodách snímání nedochází ke kontaktu snímače s tělesem. 
K tomu slouží různé optické metody. Nejpoužívanější je triangulace, kde dochází 
k nasvícení povrchu objektu světelným zdrojem a současným snímáním povrchu 
objektu snímačem. Další možností je měření doby letu světla, kde se měří čas od 
vyslání paprsku světla přes jeho odraz od snímaného objektu až po jeho zachycení 
snímačem. Dále se využívá interferometrie, kde se měří fázový posun vlnění [80]. 

CMM 

Souřadnicové měřicí stroje (CMM) (obr. 1.22) se používají především v metrologii 
ke kontrole hotových výrobků. Dají se s nimi měřit délkové rozměry, polohy děr 
a geometrické přesnosti. Tyto stroje měří rozměry ve třech osách, to znamená, že lze 
většinu dílů změřit na jedno upnutí, čímž se snižuje možnost chyby. Při kontaktu 
měřicí sondy s povrchem dílu se zaznamená poloha bodu dotyku v kartézském 
souřadném systému, který využívá tři délkové rozměry v osách x, y, z.  Poté se 
naměřené body porovnají s požadovanými rozměry z výkresu nebo s CAD modelem. 
Toto měření může být prováděno manuálním ovládáním sondy nebo automaticky 
řídicím systémem stroje. Stroj se skládá ze silné granitové desky, která zajišťuje 
požadovanou tuhost a stabilitu. Tato deska může být ještě doplněna o aktivní 
antivibrační podloží. Na tomto základu je postaven pojezdový systém pro pohyblivý 
rám, který mívá mostovou či stojanovou konstrukci. Na rámu je pohyblivě připevněna 
pinola s měřicí sondou. Aby měřicí stroje dosahovaly přesných výsledků, je nutné je 
mít v místnosti s konstantní teplotou a vlhkostí [80].  
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Obr. 1.22 CMM [81]. 
Měřicí ramena 

Měřicí ramena (obr. 1.23) jsou ručně ovládaná ramena zakončena měřicí sondou. 
Tyto přístroje při kontaktu sondy s tělesem zaznamenávají body do sférického 
souřadného systému. Pro popis polohy jsou použity dva úhly a jeden délkový rozměr. 
Velkou výhodou těchto přístrojů je snadné přemístění na různá místa. Sondy u těchto 
ramen mívají teplotní kompenzaci, díky které je možné je využít nejen v laboratoři, ale 
také ve výrobě. Rameno se skládá z několika kompozitních trubek různých délek 
propojených kloubovými spoji. Podle počtu kloubů, které udávají počet stupňů 
volnosti, existují 6-osá, 7-osá a 8-osá ramena. V kloubech jsou úhlové senzory, které 
softwaru poskytují informace o poloze sondy v prostoru. Každý kloub vytváří chybu 
měření, to znamená, že s vyšším počtem kloubů a větší délkou ramen je měření méně 
přesné. Uchycení ramene k podložce může být pomocí šroubů, magnetů nebo 
vakuových přísavek [80].  

 

Obr. 1.23 Měřicí rameno [82]. 
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Fotogrametrie 

Fotogrammetrie je jednou z nejjednodušších metod optického snímání. K výpočtu 
umístění bodů v prostoru využívá fotografie snímaného objektu z různých úhlů. 
Pomocí fotoaparátu nebo videokamery dojde k vytvoření sady obrázků ze všech 
možných úhlů, které se nahrají do specializovaného programu. Program na obrázcích 
vyhledá společné prvky a pomocí nich vypočítá z jakého úhlu byl předmět zachycen. 
S informacemi o úhlech a pozicích fotoaparátu software vytvoří body v prostoru. 
Důležité je, aby během fotografování nedocházelo k pohybu snímaného objektu ani 
okolních předmětů. Tímto způsobem lze skenovat i velké objekty jakými jsou například 
budovy a geologické útvary nasnímané z letadla či dronu. Na obr. 1.24 je znázorněno 
použití této metody pro digitalizaci části karoserie automobilu [80]. 

 

Obr. 1.24 Fotogrametrie [83]. 

Triangulační metoda 

V případě špatných světelných podmínek lze využít metody s vlastním světelným 
zdrojem. Jedním z nich je laserový skener (obr. 1.25) na principu triangulační metody. 
Ze světelného zdroje je vyslán laserový paprsek ve tvaru přímky. Na povrchu 
snímaného tělesa se přímka zdeformuje a odrazí se do objektivu snímače, kde dojde 
ke zpracování informací. Díky použití tvaru přímky, která obsahuje linii bodů, se měří 
několik bodů najednou a měření je rychlejší. Aby docházelo ke správnému odrazu 
světla je nutné, aby byly lesklé povrchy ošetřeny křídovým práškem. V takovém 
případě je nutné zahrnout do výpočtu polohy bodů tloušťku vrstvy prášku [80]. 

 

Obr. 1.25 Laserový skener [84]. 
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Konoskopická holografie  

Ke skenování otvorů a sférických ploch může být použita konoskopická holografie, 
kde se paprsek světla vyslaný na povrch objektu vrací do stejného místa a nedochází 
tak k zastínění části otvorů. Paprsek světla je rozložen na dvě části, které mají 
rozdílné trajektorie a senzor zaznamenává jejich vzájemné zpoždění. Na základě toho 
je zjištěna vzdálenost měřeného bodu. Skenery s touto technologií (obr. 1.26) 
nacházejí uplatnění například při digitalizaci dentálních otisků [80]. 

 

Obr. 1.26 Skener na principu konoskopické holografie [85]. 

Strukturované světlo 

Dále lze použít strukturované světlo. Světelný zdroj skeneru promítá na objekt 
definovaný světelný vzor, který se skládá z proužků různých tlouštěk, jak je vidět na 
obr. 1.27. Po dopadu na zakřivený povrch snímaného tělesa se obrazec zdeformuje 
a tuto deformaci zaznamená kamerový systém. V počítači je nasnímaný vzor 
porovnán s promítaným vzorem a pomocí algoritmu se vytvoří mračno bodů 
v prostoru. Body jsou zaznamenávány podél rozhraní mezi světlými a tmavými pruhy. 
Díky zaznamenávání velkého počtu bodů v jednom okamžiku je skenování touto 
metodou velmi rychlé [80]. 

 

Obr. 1.27 Optický skener se strukturovaným světlem [86]. 
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Modulované světlo 

Další možností je použití modulovaného světla. Skener osvětluje objekt plynule se 
měnícím světlem. Intenzita světla se cyklicky opakuje a má sinusový charakter. 
Senzor detekuje množství odraženého světla, podle čehož pozná vzdálenost 
jednotlivých bodů povrchu skenovaného tělesa od snímače. Díky intenzivním 
zábleskům nedochází ke zkreslování od jiných zdrojů světla v okolí [80]. 

Výpočetní tomografie 

Pro skenování vnitřní geometrie nedestruktivním způsobem lze použít výpočetní 
tomografii. Výpočetní tomografie (CT) využívá rentgenové záření k prosvícení 
snímaného tělesa a vytvoření mnoha snímků, které se následně složí do 3D modelu. 
Objekt je prozářen a pomocí detektorů, které převádějí fotony na elektrický signál, 
převeden na obraz. Tento obraz vzniká díky rozdílným schopnostem různých částí 
tělesa absorbovat rentgenové záření. Kromě snímání vnitřní geometrie tělesa lze tuto 
technologii použít i k odhalení vnitřních prasklin a vzduchových bublin. Průmyslové 
CT skenery (obr. 1.28) bývají rozměrné, ale jejich pracovní prostor umožňuje 
skenování pouze menších a středně velkých dílů [87]. 

 

Obr. 1.28 Průmyslový CT skener [88]. 

 

1.3.2 Zpracování dat 

      Snímáním jsou získána mračna bodů, která je dále nutné zpracovat. K tomu jsou 
určeny speciální programy s řadou nástrojů pro zpracování nasnímaných dat. 
Programy slouží k přeměně naměřených mračen bodů na finální model, který může 
mít podobu plošné sítě nebo objemového modelu. Tyto programy mohou být přímo od 
výrobce skeneru nebo od společností zabývajících se vývojem jiného modelovacího 
softwaru. Nevýhodou programů dodávaných přímo se skenovacím zařízením je, že 
mohou být použity pouze na data z daného skeneru, zatímco univerzální programy 
třetích stran umožňují práci s daty z různých zařízení. Dále existují programy, které 
umožňují pouze zobrazení naměřených bodů bez jakékoliv možnosti je upravovat [89].  

      Nejprve je nutné ručně odstranit nepotřebné či chybové body. Mezi nepotřebné 
body patří například body z okolí, které nejsou k vytvoření modelu dílu potřeba. 
Chybové body vznikají například u bezkontaktního snímání v důsledku špatných 
odrazů světelného paprsku nebo technickými vlastnostmi snímacího zařízení. Dále se 
množství bodů redukuje, aby nebyl následný proces zbytečně pomalý [89].  
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      Dalším krokem je spojení jednotlivých mračen bodů. Skenování jednoho dílu se 
provádí několikrát, tím vzniknou sady mračen bodů, které se spojí do jednoho a tím 
vznikne ucelený model dílu. Spojování probíhá na základě společných bodů, které jsou 
v průběhu celého skenování na stejném místě. Tyto body se na skenovaný předmět 
umisťují před zahájením snímání a musí být jednoznačně identifikovatelné [89]. 

      Následuje vzájemné propojení všech bodů. V případě, že má snímaný objekt 
jednoduchý geometrický tvar, mohou být body aproximovány matematickými tělesy. 
Pokud je tvar složitější, tak se k propojení používá polygonová síť. Ta bývá složena 
z malých trojúhelníků, které jsou tvořeny třemi sousedními body vzájemně 
propojenými hranami. Prvky takto vytvořené sítě bývají ještě s ohledem na výpočetní 
výkon počítače redukovány [89].  

       Poté se vytvořený model zkontroluje a opraví se chyby. Mezi časté nedokonalosti 
patří nepropojené body nebo chybná orientace plošek. Následuje export dat do 
souboru ve vhodném formátu. Pro 3D tisk se data exportují do .stl. Formát .stl je 
kompaktní a obsahuje popis  geometrie povrchu objektu, bez informací o barvě, 
texturách, materiálu a jednotkách. Pokud by bylo pro následující použití nutné znát tyto 
informace, tak je možné data exportovat například do formátů .obj, .amf a .3mf [89].
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

Tradiční výrobní proces nového výrobku začíná návrhem dílu a výrobou prototypu. 
V této části je rozebrán postup této úvodní fáze, při které je využito moderní 
technologie Rapid Prototyping. Hlavním podnětem pro výrobu prototypu helmy touto 
technologií bylo snížení finančních nákladů a urychlení celého vývojového procesu. 
Při současné výrobě prototypů helem se využívá technologie vstřikování, se kterou 
jsou spojeny vysoké náklady na výrobu forem klasickými konvenčními metodami. Při 
výrobě forem vzniká velké množství odpadního materiálu a s tím jsou spojené i další 
navazující operace, jako sběr a transport třísek. Pokud se takto vyrobený prototyp 
ukáže jako nevhodný, ať už z důvodu funkčnosti, tvaru nebo smontovatelnosti, jsou 
vynaložené finanční i časové náklady na výrobu formy ztracené. Dále je nutné uvolnit 
vstřikovací lis z provozu sériové výroby, což znamená omezení množství vyrobených 
sériových kusů a s tím spojených tržeb. Navíc celý proces výměny vstřikovacích forem 
kvůli výrobě několika málo prototypových kusů zabere velké množství času. Z těchto 
důvodů je tato kapitola zaměřena na poznání a posouzení procesu návrhu a výroby 
prototypu moderními technologiemi. 

Výroba prototypů má veliký význam v mnoha oblastech. Kromě ověření funkčnosti 
a otestování vlastností před uvedením do sériové výroby slouží také k názornému 
předvedení navrhovaných nápadů a změn. Díky použití technologie Rapid 
Prototyping, která umožňuje výrobu v různých měřítkách, je možné vyrábět kompaktní 
prototypy různě velikých produktů. V oblasti marketingu velmi usnadňuje komunikaci 
se zákazníkem o designu výrobku a obchodní pracovníci pomocí prototypů mohou 
lépe predikovat poptávku. 

2.1 Tvorba modelu 

Vytváření modelu zahrnuje designový návrh podoby lyžařské helmy a samotné 
modelování z modelářské hlíny. 

2.1.1 Návrh vzhledu  

Vývoj designu začal několika základními náčrty. Z počátku bylo nutné vybrat 
vhodný tvar vnější skořepiny s důrazem na hladkost tvarů. V zadní části byl vytvořen 
aerodynamický prvek, který má za úkol držet stabilitu helmy při vyšších rychlostech. 
Při vyšších rychlostech dochází vlivem působících sil ke chvění, proto byl navržen 
tento stabilizátor, který rozděluje obtékaný vzduch do dvou směrů a eliminuje tak 
pohyb helmy a zatížení krku. Dalším výrazným prvkem jsou ochranné plochy v oblasti 
spánků, které by měly kombinovat komfort half shell helem a bezpečnost full shell 
helem. Použití těchto ploch nabízí prostor pro systém uchycení brýlí. Nakonec byly 
vytvořeny větrací otvory. Dva hlavní otvory se nachází v přední části ve směru 
největšího proudu vzduchu, aby zajistily dostatečný proud k odvodu teplého vzduchu. 
Většina tohoto proudu vychází dvěma menšími otvory v zadní části. V zadní části 
helmy je také vykrojení pro umístění systému na redukci velikosti. Výsledná skica je 
na obr. 2.1. 
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Obr. 2.1 Náčrt. 

2.1.2 Modelování tvaru 

Pro vytvoření modelu v reálné velikosti bylo nejprve nutné vytvořit tvar hlavy. Ten 
byl vytvořen za použití obtisku hlavy v udusaném písku. Do této dutiny byl vložen plášť 
starého nafukovacího míče a dutina byla vyplněna betonovou směsí. Po vyschnutí 
betonu byl model hlavy vyjmut a očištěn. Následně byl model hlavy umístěn na 
podložku a potažen fólií pro snadnější vyjmutí po vytvoření modelu helmy.  

Následovalo modelování helmy z křemičité modelářské hlíny. Pro modelování byla 
vybrána hlína bez ostřiva, aby bylo dosaženo jemné struktury. Barva hlíny byla volena 
tak, aby výsledný povrch byl co možná nejvhodnější ke skenování, proto byla použita 
hlína matně hnědé barvy, která zůstává matná i po vyschnutí a tvoří tak lepší povrch 
pro skenování s minimálním rizikem nepřesných odrazů světelného paprsku. Na 
podstavec ve tvaru hlavy byla postupně nanášena hlína v několika vrstvách 
a důkladně vtlačována, aby došlo k propojení vrstev a vytlačení vzduchových bublin. 
Po nanesení dostatečného množství hlíny, byl povrch vyhlazen a pomocí různých 
nástrojů byl vytvořen tvar helmy podle náčrtu. Jako nejlepší modelovací nástroj se 
ukázala plastová karta z PVC o rozměru ID-1 vycházející z normy ČSN ISO 7810. 
Z důvodu snahy o optimalizaci využití surovin byla vytvarována pouze jedna polovina 
skořepiny a druhá polovina byla omezena pouze na nezbytně nutnou nosnou 
konstrukci. K tomuto řešení bylo přistoupeno z důvodu, že po naskenování je možné 
vytvořenou polovinu ozrcadlit a vytvořit tak dokonale symetrický tvar. Proces 
modelování je znázorněn na obr. 2.2. 

Pro vytvoření finálního tvaru modelu byla zahájena fáze sušení při pokojové 
teplotě a vlhkosti. Z počátku bylo nutné na povrch pokládat navlhčený kus textilu, aby 
nedocházelo k příliš rychlému vysychání a riziku popraskání. Po deseti dnech 
takovéhoto způsobu sušení následovaly dva týdny přirozeného vysušování bez 
jakéhokoliv zásahu. Vyschnutí modelu bylo vyžadováno, protože cílem bylo 
naskenovat i vnitřní část helmy. Po vyschnutí byla hliněná skořepina sejmuta 
z podstavce a zkontrolována, zda nedošlo k vytvoření nějakých nežádoucích jevů.  
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Obr. 2.2 Modelování z hlíny. 

 

2.2 Skenování modelu 

Pro skenování bylo využito bezkontaktního skenovacího zařízení ATOS Compact 
Scan 2M (obr. 2.3), které pracuje na principu strukturovaného světla. Tento skener 
umožňuje skenování složitých tvarů, ale nedokáže snímat lesklé a černé povrchy. 
V případě potřeby naskenování předmětu s tímto typem povrchu je nutné, aby byla 
na povrch nanesena vrstva křídového či titanového prášku. Modelářská hlína, která 
byla použita pro model helmy, má po vyschnutí matnou světle šedou barvu, která je 
pro nasnímání tímto zařízením nejvhodnější.  

 

Obr. 2.3 ATOS Compact Scan 2M. 

2.2.1 Kalibrace skeneru 

Proces skenování začal sestavením stojanu, umístěním skenovací hlavice 
a propojením zařízení s počítačem. Poté byl skener spuštěn a po dobu přibližně třiceti 
minut zahříván.  

V dalším kroku byla provedena kalibrace. Ke kalibraci slouží speciální deska 
pokrytá množstvím malých černých bodů na bílém pozadí. Uprostřed se nachází čtyři 
větší body. Kalibrační deska má unikátní označení, které ji jednoznačně přiřazuje ke 
konkrétnímu skeneru. Deska byla položena na zem a podle pokynů měřicího 
programu byly provedeny jednotlivé kroky kalibrace. Tyto kroky spočívají v natáčení 
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a změně vzdálenosti čočky vůči kalibrační desce. Proces kalibrace je ukázán na 
obrázku 2.4. 

 

Obr. 2.4 Kalibrace skeneru. 

2.2.2 Proces skenování 

Model helmy byl umístěn vnější plochou nahoru na černý otočný stůl a podložen 
průhlednými pytlíky naplněnými vzduchem. Použití těchto pytlíků se ukázalo jako 
vhodné, protože díky své transparentnosti nebyly skenerem zaznamenány. Model 
nebylo nutné opatřovat referenčními body, protože tvar helmy byl dostatečně 
různorodý a software byl schopen jednotlivé skeny na sebe navázat na základě 
podobnosti tvarů. Skenování základního tvaru (obr. 2.5) bylo provedeno ve třech 
hladinách a poté byly provedeny dodatečné skeny nenasnímaných míst. Použitý 
skener pro střední objemy má ohniskovou vzdálenost 570 mm a hloubku ostrosti 119 
mm to znamená, že skener dokáže zaznamenat body vzdálené 451-689 mm od čočky 
skeneru. Nejpřesněji zaznamenává body v ohniskové vzdálenosti a při přibližování, 
respektive oddalování, se výsledky znepřesňují. Ke správnému nastavení vzdálenosti 
slouží promítaný kříž a dva laserové body, které se v optimální vzdálenosti setkají ve 
středu kříže.  

 

Obr. 2.5 Proces skenování. 
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Po naskenování vnější strany byl model otočen a postaven na tři podložky ve tvaru 
jehlanů. Na začátku skenování vnitřní plochy bylo nutné navázat na již naskenovaná 
místa, aby se jednotlivé skeny propojily. Propojení jednotlivých skenů je vidět na 
obrázku 2.6. Vnitřní strana byla nasnímána obdobným způsobem jako strana vnější. 

 

Obr. 2.6 Propojení skenů. 

 Naměřené body byly digitalizovány programem ATOS Professional v7.5. V tomto 
programu byly jednotlivé skeny složeny dohromady a bylo vytvořeno mračno bodů. 
Mračno obsahovalo množství nežádoucích bodů, které vznikly nasnímáním podložky 
a jsou vidět na obr. 2.7. Nežádoucí body byly ručně odstraněny a následovalo 
i odstranění duplicitních bodů. Výsledné mračno bodů modelu helmy má 992 754 
bodů. Z programu ATOS Professional byl exportován soubor propojeného mračna 
bodů pro další úpravy.  

 

Obr. 2.7 Naskenované mračno bodů. 

2.2.3 Zpracování dat 

Zpracování dat bylo provedeno v programu GOM Inspect Suite. Do prostředí 
programu byl importován soubor z programu ATOS Professional. Nahraný objekt 
neměl ustálený souřadný systém a obsahoval 224 děr. Tyto díry bylo nutné odstranit 



PRAKTICKÁ ČÁST 

45 ÚST FSI VUT v Brně 

a propojit tak celou síť. První použitým nástrojem bylo automatické odstranění děr. 
Nástroj na základě zvolených parametrů provedl zacelení děr odpovídajících daným 
parametrům. Tato funkce počet děr zredukovala, ale stále zbývalo několik desítek děr. 
K zacelení zbylých děr byla použita funkce manuálního odstranění děr. Bylo nutné 
zbylé díry najít a uzavřít pomocí podobnosti sousedních bodů. Hledání děr v síti 
usnadňuje žlutá barva jejich ohraničení. Dále byly do helmy vytvořené větrací 
a průtokové otvory. Pomocí různých funkcí byly do sítě vytvořeny díry požadovaných 
tvarů a následně pomocí přemostění byly obě strany otvorů propojeny a zaceleny. 
Dále model obsahoval množství nedokonalostí jako například odlomené hrany a 
nežádoucí otisky. Tyto vady byly odstraněny funkcí na opravu sítě nebo vyříznutím 
daného místa a nahrazením novou sítí (obr. 2.8). Model obsahoval také povrchové 
nerovnosti, které byly opraveny zjemněním sítě. Po provedení nutných úprav byla 
vytvořena rovina symetrie helmy podle vyznačených orientačních bodů. Síť byla podle 
této roviny odstřižena a ozrcadlena. Obě poloviny skořepiny byly sjednoceny a díry 
vzniklé zrcadlením odstraněny. Na obr. 2.9 je znázorněno porovnání upraveného 
modelu (šedá barva) a naskenovaného modelu (modrá barva).  

 

Obr. 2.8 Odstranění vad. 

 

Obr. 2.9 Porovnání modelů. 

 

Po vytvoření kompaktní a opravené sítě byl model zmenšen do měřítka 1:2, který 
je pro prezentaci prototypu dostatečný a vejde se do pracovního prostoru tiskárny. 
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Z důvodu velikosti výsledného souboru byla celá síť zredukována a exportována do 
formátu .stl pro použití pro tisk (obr. 2.10).   

 

Obr. 2.10 Model s redukovanou sítí pro tisk. 

 

2.3 CAD modelování systému uchycení brýlí 

Navržený systém uchycení brýlí je kompletně implementován do skořepiny helmy 
v oblasti spánků. Použití tohoto řešení zamezuje nežádoucímu smýkání pásku brýlí 
po helmě a zároveň vyzdvihuje čisté tvary helmy. Na rozdíl od použití štítu zachovává 
všechny výhody brýlí, kterými je dokonalé přilnutí k obličeji a zamezení pohybu brýlí 
způsobených otřesy helmy. Celý systém se skládá z kapsy ve skořepině helmy, ve 
které je centrální čep. Tento čep tvoří osu rotace brýlí a zároveň slouží k přichycení 
krycího víka. Z vnější strany helmy ústí úzký krytý otvor, který slouží k vývodu pásku. 
Otvor je navržen tak, aby umožňoval mít brýle na očích i v odklopené poloze na čele 
helmy. Dalším dílem je spona, do které je navlíknutý pásek brýlí. Tato spona je 
nasazena na čep v kapse a upevňuje pásek k helmě. Kapsa se z vnitřní strany helmy 
uzavře víkem a víko se zajistí šroubem. Modelování všech dílů bylo provedeno 
v programu Autodesk Inventor Professional. 

Kapsa 

Prvním vytvářeným dílem byla kapsa. Jedná se o výřez skořepiny helmy s dutinou 
pro uchycení pásku brýlí. V modelovacím programu byl vytvořen náčrt tvaru dané 
oblasti helmy a zakótovány zvolené rozměry. Náčrt byl vysunut a oříznut bočním 
náčrtem. Z vnitřní strany byla vytvořena dutina odebráním vysunutého náčrtu. Vnější 
okraj dutiny byl snížen, aby došlo k vytvoření dosedací plochy pro víko. Ze dna otvoru 
byl vysunut válec s odsazením, do kterého byla vytvořena závitová díra. Následovalo 
vytvoření otvoru pro vývod pásku. Nakonec byly některé hrany zaobleny. Postup 
modelování kapsy je na obr. 2.11.   
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Obr. 2.11 Kapsa. 

Víko 

      K vytvoření víka byl použit uložený soubor průběžného modelu kapsy. Místo 
odebrání materiálu k vytvoření dosedací plochy byl stejným náčrtem proveden průnik 
objemových těles. Tak vznikl základní tvar víka, který byl následně oříznut odsazeným 
náčrtem, aby bylo dosaženo uložení s vůlí. Na vnitřní straně víka byl vysunutím 
vytvořen středicí válec. Skrz válec a víko byl vytvořen průchozí otvor pro šroub. 
Postup modelování víka je na obr. 2.12. 

 

Obr. 2.12 Víko. 

Šroub 

      Šroub byl vytvořen postupným vysunováním náčrtů. Hlava šroubu navržená tak, 
aby pomocí ní bylo možné šroub snadno povolit pouze rukou, vznikla oříznutím 
válcové hlavy čtyřmi válci. Postup modelování šroubu je na obr. 2.13. 

 

Obr. 2.13 Šroub. 
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Spona 

      Rozměry spony byly zvoleny tak, aby byla spona kompatibilní se standardně 
používanými pásky. Byl vytvořen náčrt tvaru spony a vysunut o hodnotu tloušťky. 
Postup modelování spony je na obr. 2.14. 

 

Obr. 2.14 Spona. 

 

      Pro lepší znázornění celého systému byla vytvořena sestava. Jednotlivým 
modelům byla po vytvoření přidána barva a pomocí nástrojů programu byla vytvořena 
sestava v rozpadu (obr. 2.15). Pro tisk všech komponent na tiskárně byly modely 
exportovány do formátu .stl. 

 

Obr. 2.15 Sestava. 

 

2.4 Výroba prototypu 

Pro výrobu modelu helmy v měřítku 1:2 a systému uchycení brýlí v měřítku 1:1 
byla zvolena tiskárna uPrint SE od společnosti Stratasys (obr. 2.16). Jedná se 
o tiskárnu používající technologii FDM s pracovním prostorem o rozměrech 203 x 152 
x 152 mm. Velikost pracovního prostoru umožnila výrobu všech součástí ve dvou 
operacích. Ve spodní části tiskárny jsou dvě zásuvky pro cívky s drátovým 
materiálem. Jedna zásuvka je určena pro stavební materiál a druhá pro materiál 



PRAKTICKÁ ČÁST 

49 ÚST FSI VUT v Brně 

podpor. Pro tisk modelů byl jako stavební materiál použit termoplast ABSplus 
(příloha 1), který je vyráběn v devíti barevných variantách, a materiál podpor SR-30. 
Dráty obou materiálů jsou vedeny trubicemi přímo do tiskové hlavy, kde jsou zahřáty 
a použity pro výrobu dílů. Hlavice vytváří vrstvy o tloušťce 0,254 mm. Tiskárna je 
přímo propojena s počítačem pomocí ethernetového kabelu a obsluhována 
programem CatalystEX. 

 

Obr. 2.16 Stratasys uPrint SE. 

2.4.1 Příprava tisku 

      Modely ve formátu .stl byly importovány do prostředí programu CatalystEX (obr. 
2.17). V programu bylo provedeno rozmístění a vhodná orientace jednotlivých dílů. 
Dále byla vybrána požadovaná tiskárna a program vypočítal objem potřebného 
materiálu a dobu tisku. Program vypočítal, že spotřeba stavebního materiálu bude 
454 cm3 a podpůrného materiálu 56 cm3. Po zadání všech potřebných parametrů byly 
informace odeslány do tiskárny a začal proces tisku. 

 

Obr. 2.17 Prostředí programu CatalystEX. 
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2.4.2 Proces tisku 

      Tiskárna samostatně pracovala po dobu 20 hodin a 3 minut, kdy na sebe vrstvila 
jednotlivé vrstvy materiálu při teplotě okolí 74 °C. Hlavice tavila drátový materiál při 
teplotě 293 °C a prováděla pohyby podle definovaného kódu. Po dokončení tisku se 
na displeji tiskárny zobrazila informace, že je tisk dokončen a že je možné díly vyjmout. 
Z tiskárny byla vysunuta podložka s vytisknutými díly (obr. 2.18) a díly byly z podložky 
kleštičkami odstřihnuty. 

 

Obr. 2.18 Podložka s vytisknutými díly. 

2.4.3 Odstranění podpor 

      Po sejmutí dílů z podložky byly odstraněny podpory pomocí nože a pro lepší 
výsledek následovalo vložení do čističky WaveWash 55, která dokáže odstranit 
podpůrný materiál. Materiál byl odstraněn pomocí roztoku EcoWorks Cleaning Agent. 
Čistička nahřívá nádrž na teplotu 70-75 °C a promíchává rozpouštěcí roztok kolem 
vytištěných dílů. Při proudění roztoku kolem dílu dochází k odstranění podpůrného 
materiálu ze všech míst. Výsledný výtisk helmy je na obr. 2.19 a vytisknuté 
komponenty systému uchycení brýlí jsou na obr. 2.20. 

 

Obr. 2.19 Výtisk helmy. 
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Obr. 2.20 Komponenty systému uchycení brýlí. 



TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

52 ÚST FSI VUT v Brně 

3 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

      Tato kapitola je zaměřena na technicko-ekonomické zhodnocení výroby prototypu 
lyžařské helmy, které obsahuje kalkulaci výrobních nákladů, zhodnocení pořízení 
vlastních zařízení a srovnání s různými alternativami. 

3.1 Výrobní náklady 

Pro vyhodnocení nákladů a celkového času byla vytvořena tab. 3.1. V prvním 
sloupci je název vyhodnocované operace v chronologickém pořadí. Ve druhém 
sloupci je čas potřebný na danou operaci a ve třetím je cena dané operace. Pro 
výpočet nákladů na práci člověka byla použita částka 150 Kč/hod. Sazba za využití 
skeneru je 1 400 Kč/hod a sazba za využití tiskárny vztažená na objem potřebného 
materiálu je 14,40 Kč/cm3. V sazbě za tisk je zahrnut provoz stroje a potřebné 
množství materiálu. 

Tab. 3.1 Výrobní náklady. 

Operace Čas [hod] Cena [Kč] 

Tvorba hliněného modelu 10,00 1 500,00 

Použitý materiál - 420,00 

Přeprava modelu ke skenování 4,50 430,00 

Pronájem skeneru 2,00 2 800,00 

Příprava skenování 1,00 150,00 

Skenování 2,00 300,00 

Úprava dat 22,00 3 300,00 

Modelování v CAD 8,00 1 200,00 

Pronájem tiskárny - 7 344,00 

Příprava tisku 0,25 38,00 

Tisk 20,00 - 

Odstranění podpor a očištění tiskárny 1,00 150,00 

Doručení prototypu - 150,00 

Celkový čas a náklady 70,75 17 782,00 

 

3.2 Pořízení vlastních zařízení 

      Pro posouzení vhodnosti nákupu vlastního skeneru a tiskárny byl zvolen postup 
pro hodnocení investic. Při posuzování byly použity peněžní částky a procentuální 
hodnoty poskytnuté oslovenými zástupci výrobců a prodejců. Každá firma uvažující 
o takovéto investici by měla pro hodnocení využít svých vlastních vnitropodnikových 
dat a nákup financovat z vlastního, popřípadě dlouhodobého cizího kapitálu. Postup 
posouzení je následující: 

1. V prvním kroku je nutné stanovit výši investičních nákladů, do kterých se kromě 
pořizovací ceny stroje zahrnují také náklady na dopravu, instalaci zařízení 
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a zaškolení pracovníků. Cena skeneru ATOS Compact Scan 2M včetně 
potřebného softwaru, dopravy a zaškolení je podle dealera 4 500 000 Kč. Cena 
tiskárny Stratasys uPrint SE včetně příslušenství a dopravy je 350 000 Kč. 
Instalace těchto zařízení není náročná a nevyžaduje žádné specifické znalosti, 
firmy si je zvládnou sestavit a zapojit samy.  

2. Dále byla zvolena očekávaná doba životnosti obou zařízení. Doba životnosti je 
závislá na intenzitě použití, ale výrobci garantují minimální životnost 10 let 
u obou zařízení. 

3. Důležitým parametrem je také stanovení očekávaných úspor za dobu životnosti 
zařízení. Podle informací od výrobců lyžařských helem je každý rok 
zlikvidováno minimálně 10 vstřikovacích forem z důvodu nevyhovující 
konstrukce skořepiny. Za předpokladu, který vychází z běžných cen 
vstřikovacích forem, je výsledná roční ztráta po započítání sešrotování forem 
a nákladů na provoz vstřikovacího stroje 400 000 Kč. Finanční ztráta 
způsobená přerušením sériové výroby za účelem výroby prototypu není 
zahrnuta.  

4. Při financování pouze vlastním kapitálem je diskontní sazba investice pro účely 
této práce stanovena z nákladů na vlastní kapitál navýšenými tržním rizikem, 
které má pro trh se sportovním vybavením hodnotu 1,1 [90]. Náklady na vlastní 
kapitál bývají stanoveny firmou na základě zkušeností z předešlých projektů. 
V této práci je uvažována diskontní sazba investice ve výši 12 %.  

5. Rozhodnutí o realizaci bylo provedeno dle metody čisté současné hodnoty 
(ČSH), která byla spočítána podle vztahu (3.1). CF značí peněžní toky 
v jednotlivých letech životnosti, v tomto případě se jedná o roční úspory, IN 
značí výši investičního nákladu, písmeno i značí diskontní sazbu, písmeno n je 
životnost strojů. Po dosazení do vzorce vyšla pro investici do tiskárny 
ČSH = 1 910 089 Kč a při zahrnutí skeneru vychází ČSH = -2 589 911 Kč. 
Záporný výsledek v případě investice do obou zařízení značí, že za dobu 
životnosti vybraných zařízení nedojde k návratu investovaných prostředků. 

 Vztah pro výpočet ČSH [91]:  

Č𝑆𝐻 = ∑
( )

− 𝐼𝑁 [𝐾č]                                   (3.1) 

ČSH - čistá současná hodnota, 

CFt - peněžní toky v jednotlivých letech životnosti, 

IN - investiční náklady, 

i - diskontní sazba, 

n – životnost.  

         Na obr. 3.1 je znázorněn vývoj finanční bilance v jednotlivých letech životnosti 
obou zařízení. Na grafu je vidět, že za celou dobu životnosti skeneru a tiskárny 
nedojde k návratu investovaného kapitálu. Na konci doby životnosti bude finanční 
ztráta převedená na současnou hodnotu 2 589 911 Kč. Ztráta by mohla být snížena 
či zcela eliminována nalezením dalšího možného využití v rámci firmy, kde by se 
použitím těchto technologií daly ušetřit další finanční prostředky. Výrobci helem by 
mohli také využít skener například pro tvorbu helem na zakázku, kde by byla 
naskenována hlava zákazníka a podle skenu by byl přizpůsobován tvar skořepiny 
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nebo vnitřní výstelky. Tyto helmy by mohly být prodávány za vyšší cenu 
a společnost by se tím také odlišila od své konkurence. 

 

Obr. 3.1 Investice do skeneru a tiskárny. 

      Na obr. 3.2 je znázorněn graf vývoje finanční bilance v jednotlivých letech 
životnosti při investici pouze do FDM tiskárny od společnosti Stratasys. Z grafu je 
patrné, že k návratu investovaného finančního kapitálu dojde již v prvním roce 
používání. Na konci životnosti zařízení, tedy v desátém roce, budou celkové úspory 
převedené na současnou hodnotu ve výši 1 910 089 Kč. 

 

 

Obr. 3.2 Investice do tiskárny. 

      Další možností aplikace moderních technologií pro výrobu prototypů je využití 
služeb společností, které tyto technologie vlastní. Pronájem skenovacího zařízení 
ATOS Compact Scan 2M stojí 1 400 Kč/hod a vytisknutí prototypu na tiskárně 
Stratasys uPrint SE vyjde na 14,40 Kč/cm3 včetně DPH.  

-6000 000

-5000 000

-4000 000

-3000 000

-2000 000

-1000 000

 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fi
na

nč
ní

 b
ila

nc
e

[K
č]

Rok životnosti zařízení [-]

-500 000

 0

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fi
na

nč
ní

 b
ila

nc
e 

[K
č]

Rok životnosti zařízení [-]



TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

55 ÚST FSI VUT v Brně 

3.3 Srovnání s aktuálně používanou výrobní metodou 

Aktuálně používanou metodou výroby prototypů helem je vstřikování plastů ve 
vstřikovacích lisech. Kvalita povrchu je při použití této technologie lepší než kvalita 
povrchu dosažitelná FDM tiskárnami. Na povrchu vytisknutého dílu jsou znatelně 
patrné jednotlivé vrstvy materiálu. V případě potřeby lze tento povrch dále vyhladit. 
Pro použití při vývoji produktu ale není kvalita povrchu zásadní. 

Standardní obráběcí centra dokážou vyrobit formu s přesností 0,001 mm a při 
vstříknutí plastu se přesnost výsledného dílu výrazně nesníží. Při použití běžných 
FDM tiskáren je dosahováno přesnosti 0,2 mm. Tato přesnost je při výrobě prototypu 
helmy dostatečná, ale pro sériovou výrobu je tato metoda nevhodná. 

Ve srovnání s metodou 3D tisku dokážou vstřikovací lisy vyrobit až o tři řády více 
výrobků za dobu vytvoření jednoho výtisku. Nevýhodou tiskáren je jejich omezený 
pracovní prostor. Většina dostupných tiskáren umožňuje vytisknutí pouze jednoho 
prototypu v reálném měřítku. Výrobní čas je důležitý z hlediska sériové výroby, ale pro 
výrobu prototypu není dlouhý výrobní čas překážkou. 

Velikou výhodou 3D tisku, v případě použití technologie FDM, jsou nízké výrobní 
náklady při výrobě malého počtu kusů.  

3.4 Využití dalších technologií 

      Pro výrobu prototypu helmy mohou být využity i jiné výrobní technologie. Pro 
porovnání a posouzení, zda by bylo vhodné použít jinou výrobní metodu, byly vybrány 
alternativní možnosti 3D tisku, a to tisk z ABSplus na FFF tiskárně dostupné široké 
veřejnosti a na profesionální SLS tiskárně pro tisk prototypu z práškového nylonu. 
Zástupcem konvenčních technologií je frézování na 5-osém CNC stroji. Pro porovnání 
byly zvoleny dva různé druhy materiálů polotovaru, a to polyethylentereftalát (PET) a 
dubové dřevo. 

Na obr. 3.3 je graf zobrazující náklady na výrobu prototypu jednotlivými metodami. 
Jednotlivé nákladové položky byly poptány u firem zabývajících se zakázkovou 
výrobou danými technologiemi. Tisk na zařízení Stratasys uPrint SE, použitý v této 
práci, je označen jako průmyslový. Světle modrou barvou jsou znázorněny náklady 
na přípravu výroby, což je v případě vstřikování výroba vstřikovací formy včetně tvorby 
NC programu. U metod 3D tisku jsou náklady na přípravu téměř nulové, protože 
nastavení tiskárny zabere pouze pár minut. U frézování tvoří přípravu výroby tvorba 
NC programu. Tmavě modrou barvou jsou vyznačeny náklady na samotnou výrobu, 
které jsou nejnižší při použití vstřikovacího lisu a nejvyšší v případě SLS tisku. 
Vysokou cenu výroby na SLS tiskárně způsobuje především vysoká cena vstupního 
práškového materiálu. Rozdíl v nákladech na obrábění plastu a dřeva je způsoben 
nižší cenou dřeva a menším opotřebením řezných nástrojů na dřevo. Složením 
nákladů na přípravu a nákladů na výrobu vzniknou celkové náklady na výrobu jednoho 
kusu prototypu. Technologie jsou v grafu seřazené sestupně podle výše celkových 
nákladů. Při použití všech zmíněných metod dojde při porovnání s používaným 
vstřikováním k výraznému snížení nákladů. Kromě metod FFF a FDM se jako vhodné 
jeví i obrábění ze dřeva či plastu. Pokud si výrobce helem vyrábí vlastní vstřikovací 
formy v obráběcích centrech, mohou být tato centra využita i k výrobě prototypu. 
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Obr. 3.3 Porovnání výrobních nákladů. 

      Na obr. 3.4 je graf zobrazující výrobní časy jednoho kusu prototypu helmy při 
použití jednotlivých metod. Časy byly zjištěny od oslovených výrobců, kteří poskytli 
informace o nákladech. Světle modrou barvou je vyznačen čas přípravy, do kterého 
patří doba potřebná k nastavení tiskárny, popřípadě k naprogramování NC programu, 
a v případě vstřikování také doba potřebná k výrobě formy. Tmavě modrou barvou 
jsou znázorněny časy výroby. Nejdelší čas výroby je u FFF tisku a nejkratší u 
vstřikování. Složením času přípravy a času výroby je získán celkový výrobní čas. 
Z časového hlediska je potřeba, aby si každá firma zhodnotila, zda je pro její potřeby 
výhodnější delší celkový výrobní čas bez nutnosti zásahu člověka, nebo zda je lepší 
kratší celkový výrobní čas, jehož velkou část tvoří práce člověka. Člověk, který není 
při výrobním procesu potřeba, by mohl během tisku provádět jinou práci. Výsledkem 
by mohlo být rychlejší zpracování projektové agendy a urychlení celého vývojového 
procesu. 

 

 

Obr. 3.4 Porovnání výrobních časů. 
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V této práci bylo zjištěno, že použití technologie Reverse Engineering pro získání 
digitálního modelu umožňuje vytvoření velmi přesné kopie skutečného tvaru. Tato 
možnost může být využita například při tvorbě helem na zakázku, kde se pomocí ní 
vytvoří vnitřní tvar skořepiny přesně podle tvaru hlavy. Této možnosti se však v praxi 
pravděpodobně nevyužije. Pro tvorbu dílů s jednoduchým tvarem, mezi které patří 
také lyžařské helmy, je využití skenerů zbytečné. Proces, při kterém se vytvoří hliněný 
model, následně se naskenuje a upraví se naskenovaná data, je časově a finančně 
náročný. Helma může být ve stejném čase vytvořena v CAD programu, který má velké 
množství různých nástrojů, kterými lze dosáhnout mnohdy lepších výsledků než 
skenováním. Pořízení vlastního skeneru za účelem získání modelu lyžařské helmy se 
podle výsledků této práce nevyplatí.   

Použití technologie Rapid Prototyping umožňuje vyrobit tvarově složité díly, které 
by byly za použití konvenčních metod nevyrobitelné. V případě, že vývojoví pracovníci 
uvažují o zcela nových prvcích, které doposud nebyly v helmách aplikovány, lze tímto 
způsobem vyrobit levný prototyp v libovolném měřítku a pomocí něho ověřit funkčnost 
a použitelnost nových prvků. Dále je možné poskytnout větší volnost designérům, kteří 
mohou přijít se zcela novým konceptem tvaru helmy. Tímto způsobem lze kromě 
výroby celé helmy vyrobit pouze dílčí části, na které se v danou chvíli vývoj zaměřuje. 
Kromě návrhu nového systému uchycení brýlí, který byl proveden v této práci, by se 
mohlo jednat například o změnu tvaru větracích otvorů a vzduchových kanálů pro 
lepší proudění vzduchu v helmě nebo vývoj nových bezpečnostních elementů. 
Prototypy mohou sloužit například k testování aerodynamiky ve větrném tunelu nebo 
jako hmatatelný produkt pro prezentaci nových řešení managemetu společnosti 
a zákazníkům. Dále mohou usnadnit diskuzi s technology o možnostech sériové 
výroby. Použití 3D tiskáren umožní nezávislost vývojového oddělení na výrobním 
oddělení, kde je v současné době v případě výroby prototypu nutné využít 
vstřikovacího lisu z běžící sériové výroby, čímž dochází k výraznému snížení počtu 
vyrobených sériových kusů. Touto technologií mohou být vytvářeny zkušební vzorky 
z různých materiálů a použít je pro mechanické zkoušky při rozhodování o změnách 
materiálů různých částí helmy. Kromě aplikované možnosti FDM tisku mohou být 
použity například metody SLA, SLS či PolyJet, které dosahují lepší kvality povrchu 
a přesnějších výtisků. Při výrobě prototypu může být vybíráno z velké škály barev 
a materiálů. Technologie RP umožňují velmi rychlé převedení myšlenky v reálný díl. 

Technické zhodnocení ukazuje, že při výrobě malého počtu kusů je výhodnější 
použití 3D tisku. Nedokonalosti povrchu ve formě znatelných vrstev materiálu nejsou 
při použití prototypu překážkou. V případě sériové výroby je technologie vstřikování 
plastů nezastupitelná a nelze jí 3D tiskem nahradit.  

Z ekonomického hlediska je podle dat získaných od zástupců firem, které se 
vývojem a výrobou helem zabývají, výhodnější využít možnost naskenovat model 
u externích firem, než si pořizovat vlastní zařízení a následně vytisknout prototyp ve 
vlastní tiskárně, popřípadě využít tisk také u externích firem. 

Po prozkoumání celého procesu se technologie 3D tisku jeví jako velmi výhodná 
pro použití při výrobě prototypů helem. Použití reverzního inženýrství pro získání 
digitálního modelu je vhodné pouze při tvorbě složitých tvarů či k digitalizaci již 
existující helmy, ke které není model. Prostřednictvím této práce je navrhováno 
výrobcům, aby zvážili pořízení vlastní tiskárny pro svá vývojová oddělení, popřípadě 
využili nabídek firem, které tiskárny vlastní.  
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Zkratka 
 
.3mf 
.amf 
.obj 
.stl 
2D 
3D 
3-L 
ABS 
ABS+ 
AB 
AMID 
AS 
CAD 
CMM 
CT 
ČSH 
ČSN 
EPP 
EPS 
FDL 
FDM 
FIS 
GmbH 
ID-1 
ISO 
ISPO 
 
MIPS 
NFC 
OTG 
PC 
PVC 
RE 
RP 
RTM 
SA 
SRL 
SpA 
SPIN 
SLA 
SLM 
SLS 
tzn. 
tzv. 
UV 
VPD 

Popis 
 
datový formát 
datový formát 
datový formát 
datový formát 
2-dimensional 
3-dimensional 
3-layer 
Akrylonitrilbtadienstyren 
Akrylonitrilbtadienstyren+ 
Aktiebolag 
Atomic Multi-directional Impact Deflector 
Aksjeselskap 
Computer Aided Design 
Coordinate Measuring Machines 
Computed Tomography 
Čistá současná hodnota 
Česká soustava norem 
Expanded Polypropylene 
Expanded Polystyrene 
Fusion Double Lens 
Fused Deposition Modeling 
Fédération Internationale de Ski 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
formát 85,60 x 53.98 mm 
International Organization for Standardization 
Internationale Fachmesse für Sportartikel und 
Sportmode 
Multi-directional Impact Protection Systém 
Near Field Communication 
Over the Glasses 
Polycarbonate 
Polyvinyl Chloride 
Reverse Engineering 
Rapid Prototyping 
Resin Transfer Molding 
Société anonyme 
Società a responsabilità limitata 
Società per azioni 
Shearing Pad INside  
Stereolithography 
Selective Laser Melting 
Selactive Laser Sintering 
to znamená 
tak zvaný 
Ultraviolet 
Visco-elastic Polymer Dough 
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