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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá automatizovaným návrhem a 3D tiskem prototypů pro městské 

inženýrství. V první části je obecně definovaný 3D tisk, včetně vývoje a přehledu 

základních technologií a materiálů. Dále následuje zaměření na určité metody měření 

a tvorbu 3D modelů. V druhé části je práce zaměřena především na využití ve stavebnictví 

a jsou zde rozebrána související témata, jako je automatická optimalizace (vnějšího) tvaru 

stavebních prvků nebo objektů, vnitřní topologie těchto stavebních prvků (výplň) 

a možnosti inspirace organickými strukturami. Dále je rozlišeno využití mezi pozemskými 

aplikacemi se zaměřením na výrobu prefabrikovaných stavebních dílců a realizaci v místě 

stavby. Z extraterestriálních aplikací jsou uvažovány možnosti technologie při kolonizaci 

Měsíce či Marsu. Práce prezentuje výsledky unikátního posouzení současného stavu vědy 

a poznání v oblasti využitelnosti 3D technologií pro aditivní výrobu v kontextu městského 

inženýrství a na řadě vlastních příkladů demonstruje související výhody a otevřené 

problémy. Závěrem je zhodnocen přínos této technologie. 

ABSTRACT  

This bachelor thesis deals with automated design and 3D prototype printing for urban 

engineering. In the first part, there is a general definition of 3D printing, including 

development and overview of basic technology and materials. It also follows the focus 

on certain measurement methods and the creation of 3D models. In the second part, 

the thesis focuses mainly on the use in the building industry and it discusses related topics 

such as the automatic optimization of the external elements of building elements or 

objects(shape), the internal topology of these building elements (fill) and the possible 

inspiration from organic structures. There is also distinguished between terrestrial 

applications focusing on the production of prefabricated building components 

and implementation at site. Extraterrestrial autonomous applications discuss 

the possibilities this technology for colonizing the Moon or Mars. This thesis presents 

the results of a unique assessment of the current state of the art in the field of applicability 

of 3D technology for additive production in the context of urban engineering and 

demonstrates the associated advantages and open problems on many examples. Finally, 

the benefits of this technology are evaluated. 
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1. ÚVOD 

S postupným rozvojem techniky a vědy se před několika lety vyvinula také technologie 

3D tisku. Tato technologie se stále vyvíjí a v současnosti již není považována za nový 

obor. Vyvíjí se neskutečnou rychlostí a slibuje zajímavou budoucnost pro mnoho oborů 

a její velké využití. Tyto poznatky dokládají i tematicky zaměřené konference. Během roku 

můžeme navštívit zhruba 90 konferencí, z nichž je například z hlediska městského 

inženýrství relevantní “Conference on Autonomous and Robotic Construction 

of Infrastructure”, kterou pořádá Iowa State University [1].  

Co je to vlastně 3D tisk? Jde o proces, kdy se z navrženého digitálního trojrozměrného 

modelu vytvoří fyzický model. Nejprve je zapotřebí navrhnout a vymodelovat takový 

model, který bude vhodný k tisku. 3D model lze získat několika možnými způsoby - buď 

si ho sami vymodelujete v určitých počítačových programech nebo lze model získat 

naskenováním již existující předlohy a poslední možností je sestavení modelu pomocí 

fotografií. Následně se vybere materiál, technologie a další metody tisku a potom 

už následuje samostatný tisk. Ten je charakterizován tím, že lze vytisknout jakékoliv 

složité tvary v jednom kuse za krátký čas a v mnohonásobném počtu kusů. Výsledný prvek 

se dá jakkoliv povrchově upravit např.: broušením, leštěním, obráběním a barvením. 

Variabilita a materiálové složení prvků je nespočetná. S rychlým vývojem technologie 

se stále objevuje nové využití 3D tisku.  

3D tisk se běžně používá v mnoha průmyslových odvětvích, především k rychlé tvorbě 

prototypů ale stále častěji i pro malosériovou výrobu. Nejčastěji je zatím uplatňován 

v automobilovém, leteckém a strojním průmyslu, kde se jedná o výrobu součástek a prvků, 

které je potřeba dále zkoumat a zlepšovat jejich vlastnosti. Nyní je tato technologie také 

využívána i ve zdravotnictví, gastronomii, šperkařství, stavebnictví a plánuje se její využití 

i při kolonizaci Měsíce či Marsu. [2] [3] 

Bakalářská práce řeší využití a problematiku 3D tisku v kontextu městského 

inženýrství a v souvislosti s pojmy jako resilience sídel, koncept Smart cities, trvale 

udržitelný rozvoj sídel. Ve stavebnictví je 3D tisk spíše v počátcích, ale už dnes můžeme 

vidět pokusy a návrhy tisku rodinných domů a vícepatrových budov [4] nebo mostů [5].  

Na základě dosavadního vývoje lze usuzovat, že celé odvětví 3D tisku stavebních 

konstrukcí bude pokračovat v příštích letech v exponenciálním růstu a přinese mnoho 

převratných změn pro celou společnost. Prezentované aplikace pro aditivní výrobu je proto 
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nutné posuzovat spíše z hlediska budoucího vývoje technologie 3D tisku a souvisejících 

změn v celém odvětví stavebního průmyslu, něž ze současného pohledu. 

2. CÍL PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je posouzení současného stavu vědy a poznání v oblasti 

využitelnosti 3D technologií pro městském inženýrství. Konkrétní zaměření je 

na autonomní a robotickou výrobu stavebních dílců a realizaci v místě stavby, a to nejen 

s omezením na pozemské aplikace. Zároveň je hodnocena řada probíhajících projektů 

základního a aplikovaného výzkumu i rozvojové pomoci.  
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3. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 3D TISKU 

Dnes je pojem 3D tisk běžně užíván a i když se zdá, že jde poněkud o novou 

technologii, není tomu tak. Tato technologie vzniká již v druhé polovině 20. století. 

V dřívější době, než se datuje počátek technologie, proběhly různé pokusy, ale ty se nedají 

považovat za plnohodnotný 3D tisk. Vývoj stoupá neskutečnou rychlostí, kdy den ode dne 

můžeme vidět nové pokusy, výzkumy a docílení toho, aby se stal 3D tisk novým přínosem 

a další etapou v jakémkoliv oboru. Je posuzován hlavně z hlediska ekonomického, 

ekologického, konstrukčního, rychlostí výstavby, recyklace, použitých zdrojů, variability 

konstrukcí a efektivnosti.  

3.1.  Historie 

Pro vypracování této celé kapitoly, jsem čerpala z následujících zdrojů. [6] 

• 1984 

- Považován za počátek a start 3D tisku. 

- Charles Hull překročil práh vědy do této problematiky a začal zkoumat 

fotopolymery inkoustových tiskáren. To znamená, že místo inkoustu začal 

používat tuhé materiály a sledovat následné tuhnutí materiálu při působení 

UV záření. 

• 1986  

- Technologie, kterou zkoumal Charles Hull, získává patent a nazývá 

se Stereolitografie. 

- Charles Hull zakládá firmu 3D Systems. 

- Vzniká první skutečná 3D tiskárna s označením SLA 1 (Stereolithographic 

aparatus #1). 

• 1988  

- Výroba první tiskárny SLA 250 pro veřejnost. 

- Vývoj dalších technologií, které pracují na podobném principu jako 

stereolitografii. Jedná se o FDM (Fused Desposition Modeling) a SLS 

(Selective Laser Sinterning), který umí pomocí práškového materiálu 

a laserového paprsku zapéct hmotu do požadovaného tvaru. 
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• 1992  

- Použití 3D technologie v automobilovém a leteckém průmyslu pro výrobu 

součástek. 

• 1999  

- Medicínský průmysl (vytvoření části orgánu). 

• 2005  

• Začátek revoluce 3D tisku díky systému RepRap, jehož autorem je Dr. Adrian 

Bowyer (Univerzita v Bath), kde si tiskárna dokáže replikovat většinu svých 

součástek a tak umožňuje snížit náklady. 

• 2008  

• Connex 500 Rapid prototyping systém – výroba pomocí různých druhů 

materiálů současně. 

• 2009  

• Biotiskárna společnosti Organovo – tisk organických cév. 

• 2010  

• Tisk nadrozměrných objektů např. automobil Urbee v životní velikosti. 

 Postupně se technologie rozšiřuje na stále větší využití 3D tiskáren. Můžeme ji 

vidět, jak už bylo zmíněno, ve zdravotnictví, automobilovém i leteckém průmyslu, 

šperkařství, gastronomii. A v poslední době se tato technologie rozvíjí 

i ve stavebnictví a slibuje velké využití. 

3.2.   Technologie 

Vzhledem k rozvoji je mnoho variant a stále se upravují nebo vynalézají nové 

postupy. Jednak v závislosti na sestavě stroje, volbě materiálu a podle toho, 

kde se bude technologie využívat. Dnes již existuje mnoho postupů a technologií, 

které se od sebe liší jen v maličkostech a většinou je to podle použitého druhu 

materiálu. Základem ovšem je dostat výsledný 3D model vytlačením, navrstvením, 

vypálením, vylitím nebo vymodelováním určité hmoty.  
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Mezi základní technologie patří: 

• SLA – Stereo Lithography Aparatus (Stereolitografie) 

Stereolitografie je jedna z nejstarších a velmi přesných metod tvorby 3D modelů. 

Pracuje na principu vypalování tekuté fotopolymerické pryskyřice pomocí různých 

vlnových délek, v tomto případě se jedná o UV záření. Při působení záření na materiál 

v určitém místě, kde je určeno předlohou, vzniká vrstva částečně vytvrzeného 

polymeru. Poté se v nádobě s pryskyřicí posune ve vertikálním směru podkladová 

deska s tvořícím se modelem a nanáší se další množství materiálu, které se stěrkou 

vyrovná. Proces se opakuje až do konečné podoby 3D modelu. Můžeme tedy říct, 

že model vzniká postupným skládáním jednotlivých 2D vrstev o volitelné tloušťce 

0,05 - 0,15 mm. Výsledný vzhled závisí na hustotě polymeru, šířce paprsku, délce 

a intenzitě ozařování. Technologie vyžaduje před tiskem úpravu digitálního modelu 

vzhledem k orientaci v pracovním prostoru a správnou volbu meřítka. Materiály, 

které tato technologie preferuje jsou na bázi fotopolymerů nebo pryskyřice.  

Hlavní využití je zejména v automobilovém průmyslu, při výrobě součástek, 

na kterých se dále zkouší jejich požadované vlastnosti a také pro výrobu forem 

na odlévání. 

Stereolitografie má mnoho výhod, jednou z nich je její rychlost, kdy se plně 

funkční části vyrobí i během časového rozmezí několika hodin až po dobu jednoho 

dne. Samozřejmě, že záleží na složitosti prvku a jedná se tedy pouze o díly, součástky 

a prototypy s maximální velikostí 50x50x60 cm (výjimečně až 210x70x80cm). 

Velikost se liší podle druhu a výrobce stroje. Dalšími výhodami jsou vysoká přesnost 

(až +/- 0,05 mm), samostatnost systému a zhotovení objemnějších modelů. Nevýhodou 

je toxicita pryskyřice, která může způsobit nežádoucí vlastnosti materiálu. 

U složitějších prvků se v některých částech musí tvořit podpory, hlavně v místech 

velkého přesahu materiálu, který by mohl působením zatížení degradovat. Podpory 

se po dokončení modelu bez problému odstraní. Dalším nedostatkem je finální úprava 

povrchu modelu, vyšší cena stroje i použitých materiálů. [7] [8] [9] [11] 

 

• SGC – Solid Ground Curing (vytvrzování pevného povrchu) 

Technologie vytvrzování pevného povrchu pomocí použití speciální optické 

šablony, která je generovaná pro každý průřez zvlášť a je prosvícená UV lampou 

se clonou. Samotný proces probíhá od ponoření podkladové desky do tekutého 
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polymeru, vytvrzení a setření přebytečného materiálu. Následuje nanesení roztaveného 

vosku na vytvrzenou vrstvu, který vyplní vzniklé póry. Poté se vosk schladí studenou 

deskou a povrchová vrstva se vybrousí frézovací hlavicí do požadované tloušťky, 

která činí 0,1-0,2mm. Poté se pokračuje v opakování předchozích kroků. 

 Hlavní využití této metody je pro ověřování designu, funkčnost strojních součástek 

a také v medicínském průmyslu na vyhotovení protéz. 

Za výhody lze považovat dobrou strukturu a stabilitu modelu, proces bez zápachu, 

tvorba modelu nevyžaduje nosnou strukturu, pro vyplnění dutin se použije vosk, dobrá 

přesnost při modelování. Nevýhodou je mnoho odpadu ze složitých dílů, vysoké 

provozní náklady, rozměrově velké zařízení, hlučnost. [9] [10] 

 

 

Obr. 1   SLA technologie [15] 

 

Obr. 2   SGC technologie [16] 

 

• SLS – Selective Laser Sintering (selektivní spékání práškového materiálu) 

Princip této technologie se zakládá na selektivním spékání práškového materiálu. 

Do nádržky s posouvající se základovou deskou jsou postupně vsypávány vrstvy 

používaného materiálu, ten se pomocí válce zarovná a vysoce výkonným CO2 laserem 

je natavován ve vrstvách na požadovaný tvar modelu. Okolní materiál se nespéká 

a slouží jako podpora pro vznikající model. Celý proces probíhá v komoře, kde 

se vyskytují netečné plyny (dusík, argon), aby zde nedocházelo k nežádoucím 

chemickým reakcím. Tloušťka nanášené vrstvy je 0,02-0,5 mm. Po dokončení modelu 

se odstraní přebytečný materiálu a následně se recykluje. Velice podobný proces 

se využívá také u DMLS technologie – Direct Metal Laser Sintering, která využívá 

k tvorbě pouze kovové prášky (nerezová ocel, slitina bronz-nikl, ocel, kobalt-chrom, 

titan).  
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Uplatnění této technologie je hlavně v odvětvích pro výrobu prototypových forem, 

malosériové výroby a pro tvarově složité modely. Za vhodný materiál pro technologii 

SLS se považuje plast (polykarbonát, polyvinylchlorid, nylon), pryskyřice, pryž, 

kovové a keramické prášky, slévárenský písek. Prášek je ve velikosti částic 20-100 µm. 

Výhodou je využití mnoha materiálů a velká pevnost. Nevýhodné je, že modely 

po dokončení trpí smršťováním a deformací v důsledku tepelného vytápění laseru 

a následného chlazení, kvalita povrchu je nízká, prostorově a energetické náročné 

zařízení. [9] [10] [11] 

 

• LOM – Laminated Object Manufacturing (laminovaná výroba objektů) 

Jedná se o tisk modelů z plošného materiálu s použitím CO2 laseru nebo speciální 

formy nože. Odlišnost je v tom, že zde není žádná vanička se sypkým materiálem 

a pracuje se pouze s jednotlivými pláty materiálu (papír, plast, kov), které se postupně 

odvíjí na pracovní plochu, kde je proveden výřez. Využívají se role o tloušťce 

0,1 0,2 mm, které se postupně na se natavují nebo lepí pomocí lepidla. Přebytečný 

materiál je odstraněn. Problémem je zajištění ohřevu materiálu na pracovní ploše 

pomocí držáku nebo rovnacím válcem. Materiál se nahřívá z důvodu dobrého působení 

spojovacího materiálu a pro srovnání nerovností. 

Technologie je plně využívána pro účely vizualizace a tvorbu forem. Výhodou 

je možnost užití jakéhokoliv materiálu. Podmínkou je, že musí být ve formě folie. 

Nejsou nutné podpory, velká rychlost, zcela ekologický proces. Nevýhodné je tvořit 

modely s tenkou stěnou a pevnost modelu závisí na pojivu. [9] [10] 

 
Obr. 3   SLS technologie [11] 

 
Obr. 4   LOM technologie [10] 

 

 



 

 

17 

 

• FDM – Fused Deposition Modeling (modelování pomocí ukládání tavenin) 

Jedna z nejvíce používaných technologií v dnešní době. Jde o zcela jiný princip 

v porovnání s přechozími technologiemi. Ve skutečnosti odpovídá formě tavné pistole. 

Jedná se o stroj, kde se nepoužívá laserové techniky, ani jiného paprsku. Jde pouze 

o systém zahřívání materiálu v tiskové hlavě a následné vytlačení ve vrstvách, které 

se ukládají na základovou desku a vzájemně se na sebe lepí. Za materiál se většinou 

používá polykarbonát, polystyren, ABS, vosk, sklo vyztužené 

polymery, kov, keramika, cementové kompozity a biologické materiály (bláto, sláma, 

směs písku, jílový kompozit). Materiál je ve formě navinutých cívek a užívá se dvojího 

druhu – stavěcí a podpůrný. Podpůrný materiál se užívá v místech, kde při tisku stavěcí 

materiál přesahuje do volného prostoru a hrozí zborcení stavby. Po vytvoření modelu 

se buď odláme nebo rozpustí ve speciální lázni. Také existují typy strojů, kdy je 

materiál ve formě kaše.  

 Vyrobené modely se používají k testování funkčnosti, vylepšení designu výrobků 

a vzhledem k pevnosti používaných materiálů lze tyto modely vystavit zatížení, které 

odpovídá realitě. Po úpravě stroje lze vyrobit také reálné stavby a objekty ve skutečné 

velikosti. 

Výhodné je vyrábění funkčních prototypů, minimální odpad a lehkost konstrukce. 

Nevýhodné je omezení přesnosti při tisku (možnost deformace chybným manévrem 

stroje), nutnost kontroly v průběhu práce. [9] [10] [11] 

 

• MJM – Multi Jet Modeling  

Technologie, která tiskne velmi tenké vrstvy fotopolymeru. Principem je nanášení 

materiálu pomocí tiskové hlavice, která je speciálně upravena. Tisková hlavice je 

složena z 352 trysek seřazených vedle sebe v délce 200 mm. Hlavice se pohybuje nad 

základovou deskou v osách x,y a po nanesení jedné vrstvy se deska sníží a postupně 

se pokračuje natavením další vrstvy. Nanášený materiál tuhne téměř okamžitě. Používá 

se zejména termopolymer a akrylátový polymer. Před tiskem se musí navolit jednotlivé 

atributy, jako je tloušťka vrstev, potřebné podpory při výrobě, měřítko modelu 

a orientace v pracovním prostoru. 

Výhodou technologie je jednoduché řešení, ekonomická výroba, časové hledisko 

a využití malého prostoru pro stroj. Za nevýhody se považuje špatné provedení malých 

součástek a malá přesnost. 
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Obr. 5   FDM technologie [17] 

 

Obr. 6   MJM technologie [18] 

 

Nové technologie jsou stále v rozvoji a většinou se vychází z těch, co již existují. 

V některých případech se jen upraví stavba stroje z hlediska použití jiného materiál 

a velikosti modelu. Všechny 3D modely vyrobené jakoukoliv užívanou technikou je 

potřeba finálně upravit, aby reprezentovaly z estetického i funkčního hlediska 

(např. voděodolnost, odolnost vůči UV záření, chemickým reakcím a také mechanická 

a teplotní odolnost). Používají se například tyto techniky jako je broušení, leštění, 

obrábění a barvení. [12] 

3.3.   Typy 3D tiskáren 

Tiskárny se rozlišují podle užití dané technologie a stavby stroje. Tiskárny existují 

od nejmenších modelů, které používají běžní uživatelé, přes větší průmyslové stroje 

až po obří prototypy využívané ve stavebnictví.  

V současné době máme tyto typy tiskáren: 

• Kartézská tiskárna 

Jedná se o nejvíce používaný druh tiskárny v odvětví malovýroby a u běžných 

uživatelů. Sytém je složen z pohyblivé základové desky (pohyblivost ve dvou osách 

x, y vodorovného směru) a rámové konstrukce, na které je ukotvena tisková hlavice. 

Tisková hlavice se pohybuje ve třech lineárních osách (x, y, z).  Z vrchní části je 

přiváděn tiskový materiál. Princip je založen na tom, že do hlavice je přiveden materiál 

ve formě nekonečného tuhého vlákna, zde je roztaven a pomocí extrudéru vytlačen 

ve volitelných tloušťkách vrstev na základovou desku. Díky variabilitě materiálu 

se na sebe vrstvy vzájemně taví a poměrně rychle zasychají.  
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Rychlost tisku se odvíjí od složitosti modelu a stavbě vnitřních struktur. Tvar 

základové desky je převážně čtvercového tvaru. Tento druh tiskárny zatím zvládá 

vyrábět pouze prototypy. Již existují návrhy, někde dokonce už vznikly i reálné 

prototypy, na stavby tiskáren tohoto typu pro tisk konstrukcí ve skutečné velikosti, jako 

jsou například domy, mosty a prefabrikované dílce [13] [14]. 

• Delta tiskárna 
Pracuje na principu tří ramen, na kterých je uprostřed umístěna tisková hlavice. 

Ramena pracují v rozsahu 120° a jsou propojeny právě v místě extrudéru. Pro příklad, 

jak tiskárna pracuje, je nejlepší si představit pohybujícího se pavouka. Tiskárna je 

výhodná v tom, že je zde snadnější manipulace a rychlý pohyb ramen, lepší využití 

tisknutelné plochy a přizpůsobení tiskárny jakémukoliv podkladu (svah, skála, 

nerovnoměrný povrch). Tento typ tiskárny ovšem není bez chyb, je zde mnoho 

nedostatků, například ve formě složitého řídícího systému, náročnější tlumení vibrací a 

následný vznik nepřesnosti v tisku. Díky poměrně složité geometrii a konstrukci, má 

náročnější postup v tom, jak tiskárnu sestavit a v kalibrování stroje. [13] [14] 

 

 
            Obr. 7   Tiskárna kartézského typu [19] 

 
        Obr. 8   Tiskárna typu delta [20] 

• Polární tiskárna 

Tiskárna je sestavená tak, že pracuje na polárním systému, kde využívá osy (x, y) 

pro pohyb tiskové hlavy a má k dispozici rotační podložku, na kterou se tiskne. Systém 

a sestavení konstrukce tiskárny je jednoduchý, ale o to horší je ovládání a variabilita 

přípravy 3D modelu. To značí hlavně zanedbanost v řezání jednotlivých prvků modelu 
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na průběh tisk. Ne všechno dokáže tahle tiskárna pomocí slicerů (řezů) převést 

do křivek, pro snadný a rychlý tisk. Tahle sestava tiskárny je novějším typem na trhu 

a to znamená, že není stále zcela dobře sestavena a vyvinuta pro efektivní tisk.  

[13] [14] 

• Tiskárna Scara 

Poslední typ tiskárny je sestaven tak, že tiskovou hlavu drží pouze jedno dvou 

kloubové rameno, v ojedinělých případech i dvě ramena. Tento model se moc 

nepoužívá, jelikož zatím není zcela vyvinutý a předchozí modely jsou ze všech 

hledisek efektivnější a výkonnější. Výhodou modelu Scara je jeho neomezenost 

v umístění na pracovní plochu. Tiskárna dokáže bez problémů pracovat na celém 

dostupném prostoru okolo sebe v rozsahu 360°. Jediná věc, co ji omezuje, je délka 

ramene. Stroj je poměrně jednoduchý na sestavení. [13] [14] 

 

 
             Obr. 9   Typ polární tiskárny [21]  

 
Obr. 10   Tiskárna typu Scara [22] 

3.4.   Materiály 

Druhů materiálů, které lze tisknout 3D tiskárnou je mnoho, záleží jen na použité 

technologii výroby, na druhu prvku, který chceme vytvořit a jaké má mít využití. 

Materiály se mohou rozdělit na několik druhů. Existují běžně používané směsi na bázi 

polymerů, plastů a jejich následné kombinace s jednotlivými příměsi (dřevěné piliny, 

pískovec, pryskyřice). Dále se mohou použít materiály v podobě skla, vosku, soli, kovu 

a keramiky.  Ovšem mezi netradiční a nově vyvíjené směsi na bázi betonu, bláta, písku 

a dalších přírodních materiálů. Tiskový materiál se podle technologie vyrábí ve formě 

granulátu, strun, folie, tekutin a také jako kašovitá hmota. [26] [28] 
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3.4.1 Základní materiály pro 3D tisk modelů 

V této podkapitole jsou uvedeny materiály, které jsou využívány zejména pro 

tisk modelů, prototypů a malých součástek. Pro vypracování uvedeného textu 

o materiálech bylo čerpáno z těchto zdrojů. [23] [24] [25] 

• ABS (akrylonitrilbutadienstyren) je termoplastický polymer. Odolný vůči 

mechanickému poškození, nízkým i vysokým teplotám, málo nasákavý, 

zdravotně nezávadný a lehce opracovatelný. Teplota tisku je 220-240°C. 

• PLA (polylactic acid) jedná se o termoplastický polyester. Považuje se za 

tzv. biopolymer, který se získává z kukuřičného nebo bramborového 

škrobu či z cukrové třtiny. PLA je nejvíce používaným materiálem 

pro stolní tiskárny a běžné uživatele. Vhodná teplota tisku je 185–235°C. 

• NYLON (polyamid) je nadmíru silný, odolný a všeobecný materiál 

na polymerové bázi. Nevýhodné při použití nylonu je to, že je velmi citlivý 

na vlhkost, a to se následně prokazuje na výsledném vzhledu (tvoří 

se bublinky). Teplota tisknuté hmoty je 235-260°C. 

• PET (polyetyléntereftalát) se také řadí do skupiny termoplastických 

polyesterů. Tento materiál můžeme znát díky využití v potravinářských 

obalech. Za dobré vlastnosti PET se považuje jeho tvrdost a odolnost proti 

otřesům a chemikáliím. Teplota pro tisk je 220-260°C. 

• RUBBER je speciálně vyrobený fotopolymer s příměsí pryže. Vhodný 

pro výrobu prvků, které jsou vystavovány nadměrnému tlaku a jsou určeny 

pro tlumení nárazů. Teplota tisku je 230°C. 

• WOODFILL (také TIMBERFILL) je materiál na bázi dřeva. Vlákna 

obsahují směs recyklovaného biodegradního materiálu na bázi dřeva 

a poymeru. Materiálem na bázi dřeva se rozumí dřevěné piliny z javoru, 

borovice a pekanového ořechu. Materiál je speciální v tom, že jeho vzhled 

a vůně opravdu připomíná dřevo. Teplota tisku je v rozmezí 170 250°C.  

• LAYBRICK je hmota obsahující přírodní minerální plniva (pískovec nebo 

jemně namletá křída) a spolu s polyestery tvoří vhodnou hmotu pro 3D tisk. 

Její kladnou vlastností je absolutní nepropustnost vody a téměř nulové borcení 

materiálu. Teplota pro tisk je v rozmezí 165-190°C.  
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• ALUMID je vytvořená směs z nylonového a hliníkového prášku. Jedná 

se o směs na kovové bázi, kde hliníková příměs může zaměnit i s jiným kovem 

např. bronz, titan, mosaz, měď. Modely dosahují velké pevnosti a tuhosti 

konstrukce. Teplota tisku dosahuje hodnot 190-210°C. 

3.4.2.   Materiály pro 3D tisk ve stavebnictví 

Materiály používané pro 3D tisk ve stavebnictví jsou na pokraji vývoje. Dnes 

se již vyskytují projekty, kde pomocí obrovských 3D tiskáren je budováno mnoho 

objektů s použitím materiálů na bázi cementu, hlíny, bláta, oceli, kompozit 

s příměsi kukuřičného škrobu, písku, pilin a dalších přírodních surovin. Příklady 

navržených a některých již vybudovaných projektů, v rámci užití uvedených 

materiálu, jsou uvedeny v kapitole 5.1.4. [26] 

4. TECHNOLOGIE 3D MĚŘENÍ 

3D měření se provádí z důvodu digitalizace prvku. Digitalizace je proces, který nám 

umožňuje z reálného modelu získat digitálního obrazu, v tomto případě se jedná konkrétně 

o 3D zobrazení. Pro zaměřování a digitalizace objektů slouží skenovací zařízení. Snímat se 

dá jakýkoliv předmět, objekt, městská zástavba, a dokonce i člověk či jiná živá bytost.  

4.1.  Princip 3D skenování 

Princip skenování je zcela jednoznačný, úkolem je přenést fyzický model pomocí 

skenovacího zařízení do digitální podoby ve formě mračna bodů, které se následně 

spojí v danou síť a vytvoří tak 3D model. Skenovací zařízení existuje dvourozměrné, 

které pracuje a zobrazuje model pouze ve dvou osách (x, y), to nám ovšem nevytvoří 

požadovaný 3D model. Nás zajímají složitější skenovací systémy, a to na principu 

trojrozměrného skenování. Tyto stroje jsou také nazývány tzv. digitizéry. 3D skenovací 

systémy dokáží zcela přesně naskenovat model ve třech různých osách (x, y, z). 

Výsledný nasnímaný model se může dále v počítačových programech upravovat. [29] 

4.2. 3D skenovací systémy 

Skenovacích systémů a metod je mnoho a každá metoda má své výhody 

i nevýhody. Odlišnosti a použitelnost se odvíjí podle toho co chce zachytit. Zda 

potřebujeme naskenovat pohybující se objekty, detailnost konstrukce, strukturu 
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povrchu anebo velké objekty. Z tohoto hlediska můžeme skenovací systémy rozdělit 

na stacionární a mobilní. Další dělení je podle druhu použitého systému ve skenovacím 

zařízení (obr. 11). [30] [31] 

Nejčastěji používané 3D skenery jsou založené na snímání pomocí laserových 

paprsků, rentgenovým zářením, ultrazvuku a optickým zařízením. Tyto skenery 

jsou popsány dále v této kapitole. 

 

 

             Obr. 11   Rozdělení 3D skenerů  

4.2.1.    Optické skenery 

Optické skenery patří do skupiny bezdotykových skenovacích systémů. Pracují 

na principu snímání objektu pomocí optického zařízení například kamery nebo 

ve většině případů soustavy více kamer. Využitím většího počtu optických zařízení, 

to znamená zachycení objektu ve stejný čas z mnoha úhlů, se zabezpečuje větší 

šance pořízení kvalitnějších snímků a lepší vzhled výsledného 3D modelu. 

Zachycení modelu se provádí pomocí tzv. referenčních bodů, které se umisťují 

na skenovanou plochu, kde se skenovaný model nachází. Ulehčují tak následnou 

práci s orientací více snímků a napomáhají k propojení naskenovaných sítí. Počet 

referenčních bodů není nijak omezen. Optické skenery snímají 3D model pouze 

z vnější strany, ale jsou schopné evidovat i podrobnou strukturu povrchu. Jde 

o spolehlivější techniku než při využití laserových skenerů. [30] [31] 

4.2.2. Laserové skenery 

Jde o přesné měření, které se řadí do skupiny bezdotykových skenovacích 

systémů. Cílem laserového skenování je pořídit dokonalý digitální model, 
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bez jakékoliv škody na datovém zobrazení a bez deformace z hlediska rozměrů 

a tvaru modelu. Laserové skenery zaměřují objekt pomocí pulsní laserové techniky 

a na základě měřených úhlů naklonění dokáže přímo určit souřadnice 

v trojrozměrném zobrazení. Výsledkem skenování je poměrně husté mračno bodů, 

ze kterého se vymodeluje 3D model. Výhodou laserového skenování je jeho rychlá 

práce. Vzhledem k použité mechanice a potřebného zařízení, které je poměrně 

hodně finančně nákladné se tato technologie moc nevyplácí. [33] 

4.2.3. Rentgenové skenery 

Rentgenové skenery jsou brány jako nedestruktivní a bezdotykové skenovací 

systémy. Pracují na principu rentgenového záření s tím rozdílem, že je redukována 

intenzita záření. Technologie rentgenového snímání zachycuje nejen tvar a povrch 

vnější konstrukce, ale svým paprskem zvládá proniknout i do vnitřních struktur 

a následně je zaznamenává. V porovnání s destruktivními metodami použití 

skenovací techniky, můžeme zaručit nulové poškození modelu. [30] [31] 

4.2.4. Ultrazvukové skenery 

Ultrazvukové skenery se také řadí do bezdotykových skenovacích systémů. 

Skenování probíhá pomocí speciální sondy ve tvaru pistole, která vysílá 

ultrazvukový signál. Podle průběhu vysílaného signálu se zaznačí 3D souřadnice 

a pomocí nich se vytvoří 3D model. Jedná se o metodu poměrně rychlou a cenově 

přijatelnou, ale méně přesnou s porovnáním již uvedených technik. [30] [31] 

4.3.   Tvorba a získávání 3D modelu pro tisk 

3D modely jde sestavit několika možnostmi. Záleží na tom, jakou chceme mít 

kvalitu digitální podoby modelu, k čemu bude výsledek určen, zda budeme výsledný 

model ještě finálně upravovat a také jaké máme dostupné příslušenství k práci. 

4.3.1. Skenování fyzického objektu 

V rámci řešení problematiky měření a tvorby 3D modelu v této bakalářské 

práci, byl vytvořen 3D model s názvem „Park shade“ pro ukázku k naskenování 

objektu.  
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Model „Park shade“ má sloužit jako stavba v parku, která bude využívána jako 

odpočinková a relaxační zóna. Díky svému tvaru a struktuře navzájem 

se proplétajících žeber bude chránit uživatele před slunečním svitem a vrhat stín.  

Z tohoto využití je zvolen i název. Pro skenování bylo využito optického skeneru. 

Fyzický model je vytvořen z bílého moduritu. Bílá barva hmoty byla zvolena 

pro snadnější snímání a pro vyvarování se nastříkání modelu speciálním 

antireflexním sprejem. Antireflexní sprej je pro skenování optickým skenerem 

nutnou součástí z důvodu matnosti materiálu a docílení kvalitnějšího provedení 

snímků. Při snímání objektu optickým skenerem může také škodit sluneční svit, 

který taktéž ovlivňuje kvalitu snímků. 

Postup skenování je následující. Nejprve se model umístil na desku, kde již 

byly rozmístěny značky tzv. referenční body (bílé terčíky), které napomáhají 

ke snadnému generování modelu a zajišťují přesnou orientaci modelu 

ve skenovaném prostoru. Postupným otáčením s deskou a skenováním se tvořil 

v počítačovém programu digitální model. Nejprve se vytvořilo mračno bodů, které 

se postupně propojovalo v sítě, ze kterých se vygeneroval 3D model. Následuje 

ukázka výsledku skenování. 

 

 

                   Obr. 12   Ukázka optického skenování  
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4.3.2. Sestavení 3D modelu pomocí fotografií 

Pro sestavení 3D modelu pomocí fotografií je potřeba nejprve objekt nasnímat. 

Touto metodou se dá sestavit 3D model jakéhokoliv objektu (např.: budova, socha, 

hrnek, apod.). Důležité je si uvědomit, k čemu nám bude digitální model soužit 

a jaké detaily potřebujeme zobrazit.   

K tomuto procesu nám postačí běžný digitální fotoaparát. Jaký typ fotoaparátu 

zvolíme, je jen na nás, ale musíme uvažovat na tím, že podle výkonu stroje se bude 

odvíjet výsledná kvalita a zobrazení modelu. Zvolený objekt je potřeba nasnímat 

nejlépe ze všech stran a tak, aby se fotografie překrývaly. Poté stačí nahrát 

fotografie do příslušného počítačového programu, určeného pro tuto práci a ten 

nám výsledný model vygeneruje. Programů pro tvorbu 3D modelu pomocí 

fotografií je mnoho. Vhodné jsou například programy Strata Foto 3D 1.6, Autodesk 

Photo Screne Editor, Autodesk 123D Catch, Autodesk ReMake jak uvádí použité 

zdroje. [34] [35] 

Pro názorný příklad tvorby modelu pomocí fotografií, byla nafocena stavba a 

pro vygenerování 3D modelu byl použit počítačový program Autodesk ReMake. 

Díky následné ukázce můžeme vidět, že tato metoda není moc přesná a jsou vidět 

velké deformace modelu. 

 

          Obr. 13   Tvorba 3D modelu z fotografií – objekt zvonice 

4.3.3. Tvorba 3D modelu v digitálních programech 

Vymodelování 3D modelu v počítačových programech, zdá se být tím 

nejjednodušším způsobem. Musí se jen dbát na to, aby se vložil model k tisku 

ve správném formátu a bez jakýchkoliv chyb. Tiskárny většinou zpracovávají 

soubory ve formátu STL. 
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Pro výrobu bezchybného modelu z digitálního formátu vytvořeného 

ve speciálních počítačových programech je nutné dodržet určitá pravidla. Někdy 

totiž může nastat situace, kdy špatné naformátování vytvoří chybu v procesu 

tvorby.  

 

Podmínky pro kvalitní 3D model: 

- 3D model vytvořen bez jakýchkoliv mezer 

- všechny části důkladně propojené 

- popis struktury uvnitř stěn modelu 

- správná volba tloušťky vrstev 

- vhodné tzv. slicerování (rozvržení modelu do řezů a postupů tisku) 

Pro ukázku je vymodelován přístřešek ve snadno tisknutelném tvaru. Model 

je vytvořen v počítačovém programu Autodesk Inventor a následně převeden 

do formátu STL, pro provedení přípravy k 3D tisku. 

 

 
             Obr. 14   3D model - přístřešek  

 
Obr. 15   Detail vnitřní struktury
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5. 3D TECHNOLOGIE PRO ADITIVNÍ VÝROBU VE STAVEBNÍM OBORU 

5.1.  Využití ve stavebním oboru 

3D tisk ve stavebnictví již zaujal své místo a využívá se zejména v architektuře 

pro tisk ukázkových 3D modelů a vizualizací, při výrobě jednotlivých 

prefabrikovaných stavebních dílců a také se zavádí využití ve stavebních firmách 

pro tisk hrubé stavby. Díky téhle technologii, se otevírají nové možnosti a další vývoj 

v oblasti stavebnictví. 

5.1.1.    Architektura 

V průběhu času se archotektonické návrhy přenesly z črtáním tuhy po papíru 

do tvorby modelů v digitální podobě sestavených ve speciálních počítačových 

programech. Díky speciálním programům, které dokáží vytvářet 3D modely 

a vizualizace, je práce rychlejší a získáváme i lepší výsledky, hlavně z hlediska 

estetiky. V dnešní době jsme ušetřeni ruční tvorby pracných fyzických modelů 

a zvládnáme vytisknout i složité stavby. Základem je pouze vytvořit model budovy 

nebo koncept celého či části města v digitální podobě, potom už jen vytisknout 

a zda se rozhodneme pro nějakou finální úpravu je už na nás. Výroba je časově 

výhodná, přesná a levná. Na následujícím obrázku č. 16 můžeme vidět jeden 

z architektonických návrhů budovy, který byl vytvořen pomocí 3D technologie. 

Model na obrázku poukazuje na variabilitu a neomezenost tvarů konstrukce.  

 

 

Obr. 16   Architektonický 3D model [36] 
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5.1.2.    Výroba prefabrikovaných stavebních dílů 

Pro výrobu stavebních dílců přináší 3D tisk značné ulehčení. V první řadě se 

jedná o výboru prototypů, na kterých se dále zkouší vlastnosti použitého materiálu 

a celého prvku. Další zvýhodnění je ve výrobě prefabrikovaných stavebních dílců. 

Tento stavební postup vyžaduje nízké náklady a malou časovou náročnost ve 

srovnání s tradičním postupem. Co se týče materiálu, tak v tomto případě se 

nevyplácí tisknout z betonu, který má klasické složení. Směs se musí patřičně 

upravit tak, aby vyhovovala z hlediska únosnosti, tvárnosti, pevnosti v tlaku a tahu 

za ohybu. Jedná se také o zcela jedinečné a netradiční modely prvků, které jsou 

vyrobeny na míru. Díky technice 3D tisku, je tahle varianta možná a lehce 

proveditelná. 

 

 

Obr. 17   3D tisk prefabrikovaných dílců [37] 

5.1.3.    Stavební firmy – hrubá stavba 

3D tisku ve stavebních firmách zaujímá hlavní funkci výstavby nosných 

konstrukcí hrubé stavby, která se považuje za velmi náročný technologický proces. 

Usuzuje se tak z pohledu náročnosti a splněných technologických vlastností, které 

jsou na nosnou konstrukci kladeny. [39] 

Jako materiál se ve většině případů navrhuje a používá speciálně upravená směs 

na betonové bázi. Materiál je dokonale upraven, aby odolal požadovaným 

vlastnostem a splnil úkol rychlého schnutí směsi. Jedná se o speciální druh betonu 

na silikátové bázi. S myšlenkou vytisknout si svůj vlastní dům pomocí masivního 

rámového robota přišel designer Sebastian Bertram. Který ve svém projektu uvádí, 

že stavba domu pomocí téhle techniky není nemožná. Vzhledem k vysoké rychlosti 
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a jednotnému charakteru tohoto druhu budovy je urychlení procesu výstavby 

nečekaným zvýhodněním, který umožňuje stavbařům držet krok s poptávkou 

po rychle rostoucích městských oblastech. [38] 

 

Obr. 18   3D tisk hrubé stavby [37] 

5.1.4. Navržené a realizované projekty s užitím 3D technologií 

Tato kapitola poukazuje na bezbariérovost využití 3D technologie ve stavebním 

oboru. Uvádí příklady a možnosti, kde se dá 3D tisk využít, jaké materiály 

a technologie se dají navrhnout a následně i použít. Většina uvedených projektů 

jsou pouze návrhy, ale i tak můžeme vidět neomezenost a kreativitu pro tvorbu 

prototypů využitelných také v městském inženýrství. Kapitola je rozdělena do dvou 

skupin, a to pro tisk prototypů na pozemském povrchu a pro výstavbu objektů 

na jiných vesmírných tělesech. 

• Pozemské aplikace 

1) V prvním projektu můžeme vidět již provedený tisk reálného domu 

ve skutečné velikosti. Firma Apis Core navrhla a zkonstruovala pomocí 

3D tisku prototyp rodinného domu. Dům, který se podařilo vytisknout 

za 24 hodin (bez časového limitu pro dodělání střechy, oken a finální 

úpravy stavby). Celková plocha domu zabírá rozlohu 37 m2. Dispozičně 

je objekt sestaven z předsíně, ložnice, obývacího pokoje a kuchyně. 

Všechny komponenty domu, včetně zdí byly vytisknuty ze speciálně 

upravené směsi betonu. Konstruktéři dané firmy odhadují, že celá 

struktura vydrží údajně 175 let. [40] 
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                    Obr. 19   3D tisk domu firma Apis Core [40] 
 

2) Čínská společnost Su-čou Jing-čchuang Science and Trade Development 

z východní provincie Ťiang-su použila tiskárnu opravdu velkých rozměrů 

pro tisk prefabrikovaných dílců, které jsou vytisknuty ve firmě a následně  

převezeny na místo stavby a sestaveny pomocí jeřábové techniky 

do výsledné podoby domu. Jako „inkoust“ byla použita směs pečlivě 

vybíraných materiálů na bázi písku, cementu a skleněných vláken. Části 

staveb jsou tištěny 3D tiskárnou po panelech, které se skládají na sebe. 

Všechny prvky v konstrukci drží pevně pohromadě, nerozpadající se, 

nedeformují a nehroutí. Zdi jsou duté a vyplněné ocelovými tyčemi. Touto 

technikou bylo postaveno celkem deset domů, které se dnes využívají jako 

kancelářské prostory. [41]  
 

 

 

                                                     Obr. 20   Dům sestavený z prefabrikovaných dílců [41] 
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3) Jako příklad tisknuté konstrukce s použitím písku můžeme zmínit projekt 

„Sand Babel: Solar-Powered 3D Printed Tower“. Jde o návrh mrakodrapu 

tištěného pomocí 3D tiskárny, která je zkonstruována tak, že využívá 

sluneční svit a pracuje na solární pohon. Tím se chce upozornit na to, 

že proces tisku objektů lze celý provést jen s využitím místních zdrojů 

a bez použití další techniky. Jako stavební materiál je navržen písek 

s dalšími přísadami. Dále stavba objektu upoutává svým designem, kde je 

použitá inspirace z organických tvarů a struktur. [42] 
 

 

                          Obr. 21   Mrakodrapy z písku [42] 

 

4) Další ukázkou využití 3D technologie ve stavebnictví je tisk 

prefabrikovaných železobetonových nosníků „BEAM“. Projekt předvedla 

firma WASP (World´s advance saving project). Výsledkem zkoumání 

a výroby daného nosníku, chce výrobce ukázat jednoduchost formy 

a následnou úsporu materiálu. S tím souvisí také lehkost konstrukce. 

Vytvořený nosník je od výsledné délce cca 3m a je sestaven pro další 

zkoumání a prověření mechanických vlastností těchto prvků. Vědecký tým 

chce také vyzdvihnout tuto technologii díky její neomezenosti a možnosti 

vytvářet neobvyklé tvary, dutiny a speciální funkce, které by při použití 

běžného postupu vyžadovali komplikované bednící systémy 

a technologické postupy. [43] 
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                               Obr. 22   Želetobetonový nosník [43] 
 

5) Ve Španělském městě Alcobendas se představil vůbec první tištěný most 

pro pěší, který je vyroben výhradně z betonu. Samotný objekt měří 

12 metrů na délku a 1,75 m na šířku. Dominantou konstrukce je jeho 

struktura, která představuje milník ve stavebnictví, průmyslu a která byla 

doposud v rozporu s proveditelností. Samotná konstrukce mostu je tvořena 

z osmi samostatných dílců, které do sebe zapadají. Aarchitektonický návrh 

pěšího mostu byl realizován Institutem Advanced Architecture 

of Catalonia. Ohromující chodník byl navržen pomocí technik organické 

architektury a díky tomu se konstrukce podobá přirozeně se vyskytující 

formě objektů nalezené v přírodě. [44] 

 

 

                                Obr. 23   Betonový most vytvořený 3D tiskem [44] 
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6) Společnost MX3D představuje návrh prototypu ocelového mostu 

zkonstruovaného pomocí robotů, kteří ovládají techniku 3D risku. Celá 

výstavba by měla být provedena přímo v místě stavby a bez užití 

jakéhokoliv podpůrného systému. Společnost pro tento návrh vyvinula 

nového robota, který pomocí svářecí techniky tiskne kovové konstrukce. 

Vhodné materiály pro výstavbu jsou například ocel, nerez, hliník, bronz 

nebo měď. Systém by měl pracovat, tak že robot bude tisknout konstrukci 

a po ztuhnutí hmoty se bude po vzniklé konstrukci pohybovat vpřed. 

[45] [46] 
 

 

   Obr. 24   Ocelový most budovaný technikou robotických 3D tiskáren [46] 

 

• Extrateresiální aplikace 

1) Měsíc 

Evropská kosmická agentura ESA ve spolupráci s britským 

architektonickým studiem Foster+Partners se zabývá myšlenkou osídlování 

povrchu Měsíce. Snaží se vyvinou takovou technologii, která pomocí 

dostupného materiálu dokáže vytvořit vhodnou konstrukci, která by odolávala 

vesmírným vlivům. Díky 3D technologii, se kterou se dnes můžeme setkat 

opravdu kdekoli, je možnost, že se brzy dočkáme vybudování základny 

a možná i vznik městečka na Měsíci.  

V rámci projektu se již zkoumá stavba konstrukcí z měsíčních substrátů. 

Jak už bylo řečeno, základem stavebního materiálu bude využit měsíční regolit 
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(půda z povrchu Měsíce) a chemický roztok na bázi oxidu hořečnatého. 

Vzniklá směs se bude tisknou v jednotlivých vrstvách o tloušťce cca 5-10 mm 

pomocí zařízení D-shape (druh 3D tiskárny). Struktura zdí by měla být tvořena 

vyplněnými dutinami, které připomínají stavbu ptačích kostí. Konstrukce 

se tak zdá být velice lehká, ale přesto velmi pevná. [47] 

Podrobně tuto problematiku, návrhy rozebírá publikace Acta Astronautica 

a to konkrétně v kapitole s názvem „Building components for an outpost 

on the Lunar soil by means of a novel 3D printing technology“. [48] 

 

 

                        Obr. 25   Návrh příbytku na Měsíci [47] 

 

2) Mars 
O předběžném návrhu osídlování a budování příbytků na planetě Mars, 

také nazývané jako rudá planeta, se začala šířit velká diskuse. Společnost 

NASA už dříve navrhla obydlí z ledu, které by mohlo sloužit pro tento nápad. 

Dnes se ovšem tento návrh zamítá a uplatňuje se využití 3D technologie. 

Vzrůstající projekt je na postaven na stejném principu, jako osídlování Měsíce. 

Navrhuje se takové technologie a stavba 3D tiskárny, která by dokázala těžit a 

využít suroviny získané z planety, na které se plánuje budovat základna. [49] 

Vědecký tým z Francie se začal touto problematikou zabývat více do 

hloubky. Navrhl dvouramennou 3D tiskárnu, která by pomocí jednoho ramene 

shromažďovala potřebný materiál a druhým postupně stavěla příbytek. 

Základní složky stavebního materiálu by byl pravděpodobně v podobě železa, 

vody a místní půdy. Příbytek by měl být vystaven tak, aby odolával všem 

vesmírným vlivům. [56] 
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Zajímavé návrhy a podrobnější užití 3D technologie pro výstavbu sídel na 

planetě Mars najdeme v publikaci Acta Astronautica. [50]  

 

                   Obr. 26   Příklad osídlování Marsu [49] 

5.2.    Resilience sídel 

Už od počátku vzniku lidstva společnost čelí stále větším problémům a výzvám, 

které ohrožují pohodlný život. Dnes a denně se musí společnost čím dál častěji postavit 

proti hrozbě různých katastrof, které narušují fungující systémy. Postupně se začínáme 

vyrovnávat s těmito náhlými změnami a přijímat je nebo naopak čelit jim.  

Pojem resilience pochází z latinského slova „resilire“, což v překladu znamená 

vrátit se zpět, couvnout. Také tento pojem můžeme chápat jako schopnost zotavení se 

z náhlé a nečekané změny. V Evropě je úkol přizpůsobit se klimatickým změnám a 

celkově jakékoliv změně neřešený. Pojem resilience sídel a jeho následné uplatnění byl 

u nás doposud neznámý. V rámci konceptu resilience sídel a adaptace na klimatickou 

změnu lze bez pochyby uplatnit technologie 3D tisku.  

Důvody užití resilience: 

- změna klimatu (vysoké, nízké teploty) 

- záplavy 

- bouřkové povodně 

- hurikány, větrná tornáda 

- tsunami 

- zemětřesení 

- migrace společnosti  
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V případě, že by nastala neočekávaná situace v podobě velkých migrací, 

klimatických zněm či výskytu přírodních katastrof, by se společnost měla důkladně 

připravit. Na otázku, proč se zabývat resiliencí sídel v souvislosti s 3D technologii je 

jednoduchá odpověď. V oblasti územního plánování a celkově i ve stavebnictví 

znamená jakákoliv změna velký převrat. Základním úkolem společnosti je uchovat 

bezproblémový společenský život a obyvatelnost měst. Díky technologii 3D tisku se 

dokáže vybudovat nová struktura města během malého časového intervalu. Výhodou 

je, že technologie 3D tisku dokáže vytisknout dům z místních dostupných zdrojů, 

surovin a z toho se odvíjí i snadná recyklace stavby. Výstavba nově vzniklé struktury 

města, po následné katastrofě nebo přeměně, se může přizpůsobit a navrhnout díky 

technologii 3D tisku naprosto bez jakéhokoliv omezení. [51] [52] [53] 

5.3.    Smart cities 

Inteligentní město neboli „smart cities“ je jedním z mnoha možných směrů pro 

využití 3D technologie, hlavně z hlediska výhodnosti pro proces trvale udržitelného 

rozvoje měst. Hlavním cílem projektu smart cities je zvýšit kvalitu života ve městech, 

vybudovat inteligentní infrastrukturu dopravy, respektovat životní prostředí a co 

nejlépe využit místní zdroje pro živobytí. Prostřednictvím výstavby vhodných typů 

domů pomocí techniky 3D tisku, se stane projekt smart cities ještě více prospěšný.  

 Díky tomu, že je 3D technologie zcela originální a nabízí mnoho variant z hlediska 

typologie výstavby, můžeme vytvořit koncept města, tak aby vyhovoval právě 

požadavkům pro smart cities. [54] 

Výhody pro projekt smart cities vzhledem k užití 3D technologií: 

- inteligentní budovy 

- variabilita konstrukcí 

- optimalizace využití energií (náklady na vytápění či klimatizaci) 

- vytváření domů pomocí dostupných místních surovin 

- rychlá a kvalitní výstavba 

- bezproblémová recyklace 

 

Zajímavým projektem, který by mohl inspirovat tvůrce smart cities, se zabývá ve 

své práci Haseef Rafiei, student Manchester School of Architecture.  
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Jeho prací je návrh chytrého mrakodrapu „POD VENDING MACHINE“, který se 

postupem času sám buduje pomocí 3D tisku. Základem stavby je ocelová stabilní 

konstrukce, na které je umístěn objekt s 3D tiskárnou. Stroj se po konstrukci nezávisle 

pochybuje a v námi zvolených buňkách vytváří bytové jednotky. Výstavba je zcela 

ojedinělá a nabízí mnoho kreativních možností [55]. 

  
Obr. 27   Postupný 3D tisk bytových jednotek mrakodrapu [55] 

 

5.4.    Automatická optimalizace tvaru a vnitřní topologie prvku 

Automatická optimalizace tvaru je jednou z dalších výhod 3D technologií. Můžeme 

tvořit libovolné tvary prvků bez jakéhokoliv omezení. Volba tvaru konstrukce je pouze 

na naší kreativitě. Pro 3D tisk jsou přirozenější zaoblené tvary, kopule, kulatiny a také 

využití dvojí křivosti ploch. Konstrukce vybudované pomocí 3D tisku se nenavrhují 

pouze pro výhodnost, efektivitu a stabilitu jen z vnější strany, ale velká část návrhu se 

soustředí právě na vzhled a uspořádání vnitřní struktury. Zabývat se touto 

problematikou, je vhodné hlavně z hlediska úspory materiálu.  

Pro porovnání z obou dvou hledisek, jak z pohledu optimalizace tvaru, tak i 

vzhledem k vnitřní struktuře nám poslouží následující obrázek (č. 28). Je zde zobrazen 

atypický návrh sloupu se zobrazením použité vnitřní struktury.  
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Pokud přejdeme na srovnání s klasickým válcovitým tvarem sloupu, vidíme hned 

na první pohled tyto výhody: 

- úspora materiálu 

- možnost tepelné izolace v dutinách sktruktury 

- tvar přizpůsobivý přiléhající konstrukci 

- efektivní a přirozený tvar   

- lepší přenos zatížení 

Z tohoto posudku můžeme usoudit, že je výhodnější navrhovat kontrukce takového 

stylu a oprostit se od klasických hranatých tvarů. 

 
Obr. 28   Návrh optimalizovaného tvaru sloupu s ukázkou vnitřní struktury [58] 

5.5. Trvanlivost, mezní stavy materiálu a prvků  

Vzhledem k rozvíjející se technologii a vědě se zatím nepodařilo sestavit žádné 

normy a technické listy pro nové materiály a prvky vytvořené 3D technologií. Díky 

jedinečnosti a originalitě objektů vytvořených pomocí 3D tisku se nedají odvodit určité 

vlastnosti a mezní stavy již otestovaných typologicky standartních stavebních prvků. 

Jak už bylo řečeno, je to zcela nová technologie, která je stále v rozvoji a na 

počátku vzniku. Také i celý proces posuzování trvanlivosti, pevnosti a mezních stavů 

konstrukce i z materiálového hlediska je ve vývoji. Je jen otázkou času, kdy vzniknou 

první normy a technické listy, zejména pro typově stejné prvky vytvářené 3D tiskem 

jako prefabrikované dílce. 



 

 

40 

 

V ojedinělých případech již existují zkoušky a posudky na nově navržený materiál 

a konstrukci. Jedná se pouze o prvky, které jsou součástí jednotlivých projektů, kde 

bylo zapotřebí provést zatěžovací zkoušky. Studie zatím nestanovila a nevypracovala 

náležitosti a požadavky na nosnost, pevnost v tahu a tlaku za ohybu a další technické 

vlastnosti.  

6. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo posouzení současného stavu vědy a poznání v oblasti 

využitelnosti 3D technologií pro městském inženýrství. Po provedení tohoto poznání 

můžeme vyhodnotit, že přínos 3D technologie je velice prospěšný. Jak z pohledu využití 

ve stavebním oboru, pro mimozemské aplikace tak i z hlediska neočekávaných možností a 

výhod. Vzhledem k budoucímu vývoji společnosti můžeme očekávat velice převratné 

změny, jak v rozvoji užití prototypů v městském inženýrství, tak i v osobním životě.  
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

2D – dvourozměrné zobrazení 

3D – trojrozměrné zobrazení 

SLA – stereolitografie 

SGC – solid ground curing (vytvrzování pevného pobrchu) 

UV – „ultraviolet“ neboli ultrafialové zářeni 

SLS – selectvie laser sintering (selektivní spékání práškového materiálu) 

CO2 – oxid uhličitý 

DMLS – direct metal laser sintering (spékání kovu) 

LOM – laminated object manufacturing (laminace materiálu) 

FDM – fused deposition modeling (modelování pomocí ukládání taveného materiálu) 

ABS – akrylonitrilbutadiestyren (termoplastický polymer) 

MJM – multi jet modeling (multifunkčí modelování) 

PLA – polylactic acid 

PET – polyetyléntereftalát 

STL – standard template library (softwarová grafika) 

WASP – společnost world´s advanced saving project 

MX3D – název nizozemské společnosti 

ESA – Evropská kosmická agentura 

NASA – Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (National aeronautice and space  

     asministration 

 


