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ABSTRAKT 
Tato bakalářské práce se zabývá návrhem produktové rodiny kladiv generativními 
metodami. Podstatou práce je vytvoření algoritmu, který bude pomocí vstupních 
parametrů generovat kladiva jednotného vizuálního stylu, avšak s různými 
vlastnostmi. Je třeba, aby tato kladiva svým tvarem, ergonomií a rozměry odpovídala 
preferencím cílové skupiny profesionálních řemeslníků a zároveň byla 
produkovatelná sériovou výrobou z běžně používaných materiálů. Výstupem je sada 
tří kladiv různých hmotnostních a rozměrových kategorií. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Design, kladivo, produktová rodina, Grasshopper, parametrizace, generativní design, 
ergonomie. 
 
ABSTRACT 
This bachelor’s thesis is focused on the design of a product family of hammers by the 
means of generative design. The core of this thesis is the creation of an algorithm 
which will generate hammers of unified visual style, but varying properties based on 
input parameters. It is necessary that these hammers are in shape, ergonomics and 
dimensions adequate to preferences of the target group of professional workers and 
that they are producible in series and from commonly used materials. The output is a 
set of three hammers with different mass and dimensional properties. 
 
KEYWORDS 
Design, hammer, product family, Grasshopper, parametrization, generative design, 
ergonomics. 
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1. ÚVOD 
 
Ačkoliv je dnes elektrifikace a automatizace na vysoké úrovni a velká část 
profesionálů tíhne k pneumatickým hřebíkovačkám a kladivům, není vždy možné, 
nebo praktické, obejít se bez klasického ručního kladiva. 
 
I když dnešní trh oplývá spoustou kladiv od různých výrobců, ne vždy se jim podaří 
sjednotit styl a zároveň své produkty vizuálně ozvláštnit a odlišit je tak od těch 
konkurenčních.  
 
Tato práce se zabývá právě designem sady klasických kladiv jednoho konkrétního 
typu, avšak v různých hmotnostních a rozměrových kategoriích. Navrhovaná kladiva 
by měla být především funkční, ale také vizuálně jednotná a zajímavá. 
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2. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
2.1.  Designérská analýza 
 
Vzhledem k dlouhé tradici a rozsáhlému využití kladiv k různým účelům je nezbytné 
vytvořit základní přehled historického vývoje, typů kladiv. Následně je taktéž 
potřeba porovnat produkty aktuálních výrobců, kteří jsou na trhu populární. 
 
2.1.1. Historie 
Již 30 000 let př.n.l. byla mezi našimi předky rozšířena primitivní forma kladiva, 
sestávající z kamenné hlavy přivázané šlachami, nebo koženými proužky k dřevěné 
či kostěné násadě. Ve třetím tisíciletí př. n. l. umožnilo zpracování bronzu výrobu 
kladiv s hlavou nalisovanou na násadu a kolem roku 1200 př.n.l. se rozšířilo 
používání železa, a tedy i železné hlavy kladiv. První kladiva se zahnutými čelistmi 
pro páčení hřebíků se objevují v Římské říši a tento koncept do jisté míry přetrvává 
dodnes. [1]  
 
Na dnešním trhu lze najít řadu výrobců kladiv, odstupňovaných do různých 
cenových a kvalitativních kategorií. Je proto vhodné, zaměřit se na produkty firem 
s letitou tradicí, technologickým náskokem, nebo mezinárodními obchody – tedy 
v praxi ověřené nástroje. Na základě těchto kritérií byly do výběru zařazeny firmy 
Picard tools, jež kladiva vyrábí již 150 let, Estwing, který je na americkém trhu od 
roku 1923 a Fiskars, který začal ruční kované nástroje vyrábět v roce 1649 a dnes je 
na špičce evropského trhu v dané kategorii. V neposlední řade je třeba uvést firmu 
Stilleto, která obsadila na světovém trhu vrchní pozice ve výrobě titanových kladiv. 
[2] [3] [4] [5] 
  

2.1 

2.1.1 
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2.1.2. Typy kladiv a jejich součásti 
 
Zámečnické kladivo 
Jedním z nejrozšířenějších typů kladiv je právě kladivo nazývané zámečnické 
s jednoduchou hlavou sestávající z čela, jakožto hlavní úderné části a plochého klínu. 
Násada slouží v plné délce jako rukojeť, uchopitelná dále od hlavy pro silnější údery, 
nebo blíže pro údery přesnější. Těžiště hlavy je spíše vepředu, aby se při silných 
úderech čelem neměla tendenci přetáčet. Hmotnostní rozsah je 100 g až 2000 g. [6] 

Tesařské kladivo 
Při práci na dřevěných konstrukcích je tento typ kladiva velmi praktický. Čelo 
kladiva může být více, či méně vypouklé. U moderních tesařských kladiv má čelo 
shora magnetický úpon hřebíků, umožňující zatlouct hřebík jednou rukou bez 
nebezpečí úrazu způsobeného nestrefením se na hřebík, pokud si jej řemeslník 
přidržuje druhou rukou. Z druhé strany jsou čelisti k páčení hřebíků, které jsou u 
lehčích kladiv (200 g až 450 g) více zahnutá, kvůli snazšímu páčení hřebíků a u 
těžších kladiv (450 g až 850 g) až rovná, umožňující páčení spojovaných materiálů 
od sebe a další práce. Rukojeť umožňuje pouze optimální úchop zajišťující efektivitu 
a bezpečnost práce. [7] 
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Obr. 2-1 Zámečnické kladivo 

Obr. 2-2 Tesařské kladivo 
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Zednické kladivo 
Konceptem podobné tesařskému kladivu je zednické kladivo přizpůsobeno zednictví 
jen jedním rozdílem, kterým je sekáčovitá zadní část hlavy. Používá se zejména k 
zakrácení, čtvrcení, či jinému opracování cihel. Čelo se používá k zatloukání skob a 
hřebíků a přiklepávání cihel. [7] 
 

Palice 
K zatloukání hřebíků s průměrem přes 5 mm nebo silnějších kolíků nejlépe poslouží 
jednoruční ocelové palice. Ty mívají hmotnost od 2 kg do 5 kg a násadu okolo 25 
cm. Hlava takové palice může být i gumová v případě, že slouží dotvarovávání 
plechů. K zatloukání kůlů do země se pak používá obouruční palice o hmotnosti 
typicky mezi 3 kg a 10 kg a násadu délky až 1 m. Pokud využití ocelové palice 
zahrnuje i demoliční práce, bývá vybaveno svislým klínem. [8] 
 

 
Dále lze zmínit například kladiva kovářská, geologická, chirurgická, pokrývačská, 
podkovářská, dlaždičská, hornická, kovotepecká nebo hodinářská, která jsou 
drobnými obměnami variací předchozích uvedených typů kladiv. 
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Obr. 2-3 Zednické kladivo 
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Obr. 2-4 Palice 
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2.1.3. Příklady moderních produktů 
 
Picard tools 
Německá firma Picard tools (Obr. 1-2) nabízí velkou škálu kladiv, a to od bouracích, 
přes pokrývačská až po geologická. Zároveň dává uživateli na výběr mezi tradičními 
dřevěnými násadami, laminátem i jednolitou kovovou násadou, zakončenou 
pogumovanou nebo koženou rukojetí. [2] Designu hlav i rukojetí dominuje funkčnost 
nástroje. Hlavy odpovídají jednotlivým účelům a rukojeti jsou univerzálně lehce 
ergonomicky tvarované. Jednotlivá kladiva firmy Picard tools nejsou obohacena 
evidentními estetickými jednotícími prvky, což může být preferované jednotlivými 
zákazníky. Kromě často nenápadného loga tak ale firmu Picard tools nic neodlišuje 
od konkurenčních produktů a její kladiva jsou tedy méně distingovaná. 
 

 
  

Obr. 2-5 Kladiva firmy Picard tools 
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Estwing 
Kladiva od americké firmy Estwing rovněž tvoří rozsáhlou sérii nářadí, při jejichž 
výrobě se uplatňují standartní i méně tradiční materiály, jako je ocel, hliník, laminát 
a dřevo. [3] Ergonomii uchopení zde definuje především univerzálně tvarovaná 
rukojeť s rázy pohlcujícími vlastnostmi, jejíž složení je patentem firmy Estwing. [9] 
Odlišně od firmy Picard tools je zde však kromě funkčnosti kladen důraz i na 
jednotnost stylu a vizuální podpis firmy. Při použití jednolité ocelové konstrukce je 
zde uplatněna plynulá návaznost hlavy na kosočtverečný průřez násady což jednotí 
kladiva s pogumovanou rukojetí s kladivy u nichž je rukojeť kožená. Za 
charakteristickou barvu si firma Estwing zvolila modrou, kterou uplatňuje na 
pogumovaných rukojetích kovových násad a hlavách kladiv s dřevěnými násadami, 
čímž tyto produkty jednotí. 
 

Obr. 2-6 Kladiva firmy Estwing 
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Stilleto 
Další americká firma Stilleto se dnes téměř výhradně zabývá výrobou titanových 
kladiv pro práci se dřevem. Zákazník si zde může vybrat prakticky libovolnou 
kombinaci hmotnosti hlavy a délky násady, která může být titanová, dřevěná, či 
laminátová. Pogumované rukojeti jsou zároveň nabízeny v lehce i středně 
ergonomicky protvarované variantě. [5] Produkty firmy Stiletto jednotí 
charakteristická křivka nad násadou, která se narozdíl od firmy Estwing uplatňuje u 
všech násad, bez rozdílu v materiálu. Černá i ořechová rukojeť umožňuje titanové 
hlavě nástroje vyniknout a přispívá její optické rigidnosti, což je u kladiva jistě 
žádoucí. 
 

  
Obr. 2-7 Kladiva firmy Stilleto 
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Fiskars 
Firma Fiskars, dobře známá nejen v mateřském Finsku, se zabývá ručním nářadím již 
přes tři sta let. Navzdory dlouhé tradici se však ve Fiskars neklade odpor inovaci, a 
tak je dnes v sortimentu této firmy téměř výhradně nářadí se laminátovou a ocelovou 
násadou doplněné o patentované jádro IsoCore, které pohlcuje vibrace, při práci s 
kladivy. [4] [10] Firma Fiskars se vyznačuje oranžovou rukojetí, díky které je nářadí 
snadno viditelné i ve znečištěném pracovním prostředí. Zároveň v kombinaci s 
černou násadou a broušenými funkčními plochami pojí velmi výrazně téměř všechny 
své ruční nástroje. Díky tomu, že tuto barvu používá od 70. let 20. století se produkty 
Fiskars vžili do povědomí lidí, jež s nimi přišli do styku a dnes slouží jako podpis a 
křiklavá reklama firmy. 
 

  
Obr. 2-8 Kladiva firmy Fiskars 



 

 
 

Přehled současného stavu poznání 
 

strana 

22 
 

2.2.  Technická analýza 
 
2.2.1. Technické specifikace kladiv 
 
Dvěma základními prvky kladiv jsou hlava a rukojeť. Velikost, hmotnost a podoba 
těchto dvou prvků je do značné míry ovlivněna konkrétním využitím daného typu 
kladiva. 
 
Tupá část hlavy, primárně používaná k úderu, se nazývá čelo, které může být ploché, 
nebo vyduté. Pokud je čelo ploché, je nutné trefit hřebík kolmo k jeho ose, jinak 
hrozí jeho ohnutí. Vyduté čelo navíc zanechává po posledním úderu (kdy přijde do 
kontaktu se spojovaným materiálem) méně viditelné stopy, avšak čím je čelo kladiva 
vydutější, tím větší je šance, že při špatném úderu z hřebíku sklouzne. Tomu se dá 
zabránit drážkováním čela, ale to opět zanechává viditelné stopy po posledním úderu 
a používá se proto jen na těžších kladivech, určených pro hrubou konstrukci. 
 
Hlava dále pokračuje okem, do kterého se zasouvá násada (v případě, že hlava a 
násada nejsou vyrobeny z jednoho kusu materiálu). Na straně opačné čelu, se nachází 
nástroj, přizpůsobený účelu kladiva. Tím bývají u tesařských kladiv čelisti, pro práci 
se sádrokartonem se kladivo zakončuje sekerou, s níž lze sádrokarton nadrážkovat a 
následně ulomit, nebo jinak zpracovat. Kladiva se sférickým zakončením jsou zase 
používána k tvarování kovových plátů. [11] 
 
2.2.2. Materiály 
 
Hlavy kladiv mohou být pro zvláštní účely vyrobeny ze dřeva, plastu, gumy, mosazi, 
titanu či oceli. Gumové a dřevěné hlavy se používají především pro palice, za účelem 
nepoškodit zatloukaný předmět (např. dlažební kostky, dřevěné trámy, …). Kladiva 
mosazná a bronzová omezují pravděpodobnost požáru v rizikových prostředích, díky 
nízké teplotě jisker vzniklých při úderu. [12] [13] Dnes nejrozšířenější materiál pro 
výrobu kladiv je vysoko-uhlíková ocel. Díky neustálému rozšiřování produkce a 
zpracování titanu, je i tento materiál dostupný pro profesionální uživatele a dává jim 
do rukou nástroje stejně účinné, jako ocelová kladiva, avšak až o 45 % lehčí. 
Odlehčení hlavy kladiva tímto materiálem umožňuje pracovníkům vyvinout při 
úderu vyšší rychlost a tím pádem zachovat energii úderu, avšak oproti ocelovým 
kladivům není práce tak únavná a přenášené rázy méně intenzivní. [14] 
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Násady jsou běžně řešeny dřevem, ocelí, nebo laminátem. Tradiční dřevěné násady 
mohou být vyrobeny z jasanu nebo ořechu, neboť je jejich dřevo pevné a odolné a do 
jisté míry pohlcuje rázy. Dřevo však zároveň samo opakovaným rázům podléhá a je 
tedy potřeba dřevěnou násadu v určitých intervalech měnit, nebo riskovat její selhání. 
Ocelové násady jsou preferovány některými uživateli, neboť téměř eliminují možnost 
selhání a díky své tvrdosti odolávají i při nepřesném zásahu, kdy je násada 
nepřiměřeně namáhána. Nevýhodou ocelových násad je však velmi nízké tlumení 
přenášeného rázu, které může u nekvalitních produktů vést ke zranění uživatele a je 
proto nutné použít tlumící pogumované rukojeti. [13] [15] Jakýmsi kompromisem je 
zde laminát. Je relativně lehký, pevný a odolný. Laminátové a ocelové násady je 
možné ošetřit polykarbonátovou vrstvou, díky které je násada odolnější proti 
poškození. Tyto dva typy násad jsou zároveň téměř vždy opatřeny pogumovanou 
rukojetí, kvůli ergonomičtějšímu uchopení a tlumení rázů. [13] 
 

 
2.2.3. Výrobní postupy 
 
Časem osvědčená metoda produkce ocelových kladiv se opakuje u většiny výrobců. 
Prvním krokem je nahřátí ocelového ingotu na teplotu 1 200 až 1 300° C. Ingot je 
následně rozřezán na menší části, jež jsou pomocí bucharu vykovány do podoby 
hlavy kladiva. Po vybroušení má hlava sice požadovaný tvar, ale vzniklá ocel je 
měkká a pro účely kladiva nepraktická. Je tedy kalena a popouštěna. Díky tomu získá 
hlava požadovanou tvrdost a ztratí křehkost a vnitřní napětí. Hlava je následně 
dobarvena, spojena s násadou a hotové kladivo vyexpedováno. [13] 
  

Obr.  2-1 Příklady násad (z leva: sklolaminát, dřeo, ocel, hliník) Obr. 2-9 Příklady násad (z leva: sklolaminát, dřevo, ocel, hliník) 

2.2.3 
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3.  ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
3.1.  Analýza problému 
 
Díky dlouhé historii používání kladiv všech možných tvarů a velikostí 
z profesionálního trhu prakticky vymizela kladiva se zásadními chybami. Těmi byl 
především nevhodný materiál hlavy (přílišná křehkost, nízká tvrdost), nebo nevhodné 
usazení hlavy na násadě, s rizikem porušení soudržnosti těchto dvou částí. Mezi 
drobnější problémy moderních kladiv patří například neoptimální ergonomie 
rukojeti. Ergonomické tvarování musí zaručovat správný úchop uživatelem, ale 
zároveň nesmí být přetvarované, neboť kvůli sériové výrobě je potřeba, aby každé 
kladivo odpovídalo rozměrovým požadavkům co nejvíce uživatelů. Další problém 
může tkvět v celkové délce násady, kde příliš krátká násada zbytečně omezuje 
energii úderu a příliš dlouhá zase snižuje přesnost a celkovou obratnost kladiva. 
Problémem může být i vizuální nejednotnost produktů jedné firmy, a to především 
z marketingových důvodů. 
 
Dílčí problémy: 
- neoptimální ergonomie rukojeti 
- neoptimální délka násady 
- nejednotnost stylu rodin kladiv 
 
3.2.  Cíl práce 
 
Hlavním cílem je návrh produktové rodiny, sady třech kladiv, generativními 
metodami. Parametry návrhu: koncepční design, cílovou skupinou jsou profesionální 
řemeslníci, předpokládá se sériová výroba a hlavními použitými materiály jsou kov a 
plasty. 
 
Dílčí cíle bakalářské práce: 
- identifikovat uživatelské potřeby, 
- na základě rozboru produktu určit parametrizované části, 
- navrhnout vhodnou ergonomii a způsob parametrizace v produktové rodině, 
- navrhnout formální řešení a provést parametrizaci, 
- porovnat návrh s existující konkurencí. 
 
3.3.  Interpretace analýzy a způsob řešení 
 
Při designu kladiva je třeba vyhovět všem zmíněným cílům a vyvarovat se 
stanovených chyb. Zároveň je potřeba dbát na vyrobitelnost produktu standartními 
metodami, využívanými při sériové výrobě. Díky generativnímu designu za pomoci 
Rhinoceros plug-inu Grasshopper vznikne parametrická šablona, kterou může 
případný výrobce využít k snadnému a rychlému prototypování kladiv sjednocených 
předdefinovanou geometrií a lišících se pouze rozdílnou ergonomií, hmotností a 
rozměry. Tímto lze poměrně nenáročně optimalizovat jednotlivé charakteristiky 
produktu a zároveň je kombinovat v různých variantách, přizpůsobených široké škále 
koncových uživatelů. 
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4.  VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
 
Varianty jsou tvořeny jako kladiva tesařská. Pro tesařské kladivo jsem se rozhodl, 
neboť cílová skupina profesionálních dělníků je v tesařství stále rozsáhlá a o tesařská 
kladiva je tedy stále velký zájem. Zároveň je kombinace jednotlivých částí 
tesařského kladiva atraktivní z pohledu nabízeného zajímavého designového 
potenciálu. 
  

4 
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4.1.  Varianta I 
 
První produktová rodina vychází z kružnicových průřezů. Důraz je kladen na rigidní 
vzezření a příjemnost tvaru, jak na pohled, tak na dotek. Základem je válcová hlava, 
obohacená jednoduchými zásahy o dotvarování čelistí, či klínu. Násada je tvářena 
zároveň s hlavou a prochází celou rukojetí, čímž zajišťuje pevnost celého kladiva. 
Rukojeť je pogumovaná, což umožňuje vsazení jádra s ráz-absorpčními vlastnostmi. 
 
Ergonomické tvarování navádí ruku do optimální polohy pro úder čelem kladiva, 
avšak nemusí vyhovovat extrémním rozměrům rukou některých uživatelů a ani práci 
s klínem, či čelistmi. Rukojeť samotná končí dříve, než začíná hlava kladiva a 
odrazuje tak uživatele od úchytu nástroje v nebezpečné zóně. Kruhové a eliptické 
přechody mezi jednotlivými částmi umožňují kladivům sklouznout do závěsu 
například na pracovním opasku, bez většího rizika zaseknutí. 
 
U tesařského kladiva pomáhá válcová hlava při páčení v ose hlavy, avšak ne nutně 
při páčení kolmo. Podobně válcový tvar modifikuje způsob úderu mimo osu hlavy. 
Tento typ úderu díky tvaru hlavy prakticky eliminuje možnost ohnutí hřebíku, avšak 
zvyšuje šanci sklouznutí kladiva, pokud na hřebík nedopadne přesně. 
 

Obr. 4-1 Varianta I 
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4.2.  Varianta II 
 
Hlavním principem druhé produktové rodiny je optická zajímavost a jedinečnost 
nástrojů. Účelem je zaujmout uživatele tvaroslovím, které jasně popisuje funkčnost a 
navozuje dojem, že tato kladiva zvládnou svou práci dobře. Tvarování v plochách 
nijak nemění standartní vlastnosti kladiva. Kontrast tmavé barvené části a světlé 
broušené je jednotícím prvkem dodávajícím zajímavé vzezření 
 
Ergonomie rukojeti umožňuje větší variabilitu jak rozměrově, tak směrem používání. 
Redukované protvarování však neumožňuje uživateli na dotek přesně poznat, kde se 
ruka na rukojeti nachází a optimálního úchopu tak lze dosáhnout až po prvním úderu. 
Kromě kladiv se zúženým krkem je závěs kladiv na opasku omezen možností 
vyklouznutí kladiva kvůli rovným spodním plochám. Ty však zase umožňují 
postavení kladiva na jednu z daných ploch. 
 
Hrany hlav kladiv umožňují zapření při páčení i dalších úkonech. Při posledním 
úderu se ale znatelněji projevují na spojovaném materiálu. V rukou však nemusí při 
manipulaci s kladivy působit vhodně. 
 

4.2 

Obr. 4-2 Varianta II 
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4.3.  Varianta III 
 
Tento návrh opět uplatňuje kontrast broušených a kovaných ploch. Účelem je zde 
vizuálně odhmotnit kladivo, ale zároveň zachovat důraz na funkční pracovní plochy. 
Odhmotnění nástroje může do jisté míry zdánlivě kontrastovat s jeho funkcí. Mělo by 
u potenciálního uživatele podnítit zájem a zvědavost a přimět jej tak k bližšímu 
prozkoumání a kontaktu s produktem. 
 
Ergonomie a využití kladiva zůstává pojato tradičně a navádí ruku do optimální 
pracovní polohy. Spodní část kuku měkčí rádius, zpříjemňující manipulaci 
s kladivem. 
 
Některé extrémnější žlábky a hrany jsou u tohoto kladiva hůře dostupné pro účely 
čištění a je třeba jejich výskyt u finálního návrhu minimalizovat. 
 

 
 

 

Obr. 4-3 Varianta III 
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5.  TVAROVÉ ŘEŠENÍ 
 
Finální řešení vychází z variantní studie I. Tvarové sjednocení jednotlivých prvků 
vytváří důstojný charakter, který má především oslovit skupinu zkušených dělníků 
středního věku, neboť tato skupina nejlépe ocení kvalitní, čistě a důstojně vypadající 
produkt. Další rozsáhlá skupina mladších dělníků pak bývá touto starší skupinou 
často ovlivňována. Znatelná geometrizace však i této mladší skupině nabízí moderní, 
lehce futuristický vzhled. 
 
5.1.  Parametrizace geometrie 
 
Celá geometrie výsledných produktů je vytvořena pomocí skriptu v plug-inu 
Grasshopper do programu Rhinoceros. Plug-in Grasshopper umožňuje na základě 
vstupních parametrů upravovat finální geometrii bez nutnosti vytvářet celý model 
znovu a je tak možné poměrně snadno a rychle upravovat drobné detaily, či 
přizpůsobovat dané parametry konkrétním požadavkům. Díky tomu je výsledným 
produktem šablona pro vytváření kladiv jednotného vizuálního stylu v různých 
hmotnostních, délkových a ergonomických kategoriích. V kombinaci s technologií 
3D tisku tato šablona umožňuje případnému výrobci poměrně snadnou a rychlou 
metodu testování a optimalizace prototypů. 
 
5.1.1. Základní parametry 
 
Základní vstupní parametry jsou průměr a předsazení hlavy kladiva a délka násady. 
Odsazení spodního bodu násady od podložky definuje délku rukojeti. Součet výšek 
těchto komponent pak udává celkovou délku kladiva. Tyto parametry jsou hlavní 
částí definice výsledného kladiva a jejich úpravou lze v parametrické šabloně 
vytvořit tesařské kladivo s téměř libovolnou prakticky využitelnou kombinací 
celkové délky a hmotnosti. 
 

5 

5.1 

Obr. 5-1 Základní parametry 

5.1.1 
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5.1.2. Tvarování hlavy kladiva 
 
Tvar a sklon čelistí je horizontálně definován třemi křivkami, které skript přesouvá 
tak, aby navazovali na válcový tvar hlavy. Dále skript přesunuté horizontální křivky 
propojuje sítí svislých křivek, které definují profil čelistí. Hlava je následně oříznuta 
horizontálními plochami. 
 

 
5.1.3. Dotváření detailů hlavy 
 
Od základního tvaru hlavy kladiva je třeba ještě odečíst výřez čelistí, geometrii 
magnetického úponu na hřebíky a případně i čelní drážkování. 
 
Výřez čelistí tvoří skript mapováním dvou křivek na geometrii čelistí. Křivka 
mapovaná na spodní stranu čelistí je od roviny symetrie hlavy kladiva vzdálenější 
než křivka tvořící horní geometrii a zajišťuje tak ostrost úhlu fasety, což je důležité 
zejména při podebírání hlavy páčeného hřebíku. Tento úhel je upravován ve skriptu 
vzhledem k hloubce a zakřivení čelistí. 
 

 
  

Obr. 5-2 Základní plochy hlavy kladiva 

Obr. 5-3 Plocha tvořící fasety čelistí (modře) 
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Dalšími detaily jsou magnetický úpon hřebíku, který umožňuje uživateli bezpečně 
zatlouct hřebík, aniž by jej musel přidržovat druhou rukou a riskoval tak zranění. 
Díky skriptu lze vybírat mezi třemi velikostmi úponu optimalizovanými pro různě 
velké hřebíky. Velikost úponu je vybrána na základě předpokládaných délek hřebíků, 
na které bude dané kladivo pravděpodobně využíváno. Zahrnuje hřebíky od délky 
110 mm u největšího úponu, po hřebíky délky 40 mm u úponu nejmenšího. Čelní 
drážkování, lze vypínat a zapínat, neboť při úderu u těžších kategorií kladiv pomáhá 
proti sklouznutí čela kladiva z hřebíku, avšak není vhodné pro menší kladiva, 
využívaná na dokončovací práce, neboť na spojovaném materiálu zanechává 
viditelné plastické stopy. 
 

 
5.1.4. Násada 
 
Skript upravuje příčný průřez násady podle vzdálenosti výřezů hlavy, tak aby na ni 
vždy tangentně navazoval. Šířku násady lze tedy upravit změnou této vzdálenosti a 
hloubku násady pak pomocí parametru, který je do skriptu zadán. Průřez jako takový 
je inspirován „I“ profilem, čímž je zajištěno efektivní rozložení hmoty z pohledu 
pevnosti při namáhání, zvláště pak namáhání silou působící v ose hlavy kladiva. 
 

Obr. 5-4 Vlevo: volba velikosti úponu, vpravo: volba drážkování 

Obr. 5-5 Průřez a profil násady 

5.1.4 



 

 
 

Tvarové řešení 
 

strana 

32 
 

5.1.5. Protvarování rukojeti 
 
Geometrie rukojeti je dána třemi základními křivkami. Skript prokládá tyto křivky 
kombinací horizontálních tangentně navazujících oblouků. Oblouky jsou proloženy 
plochou, kterou je možné upravovat pomocí kontrolních bodů hlavních křivek.  
 

 
5.1.6. Analýza výsledného modelu 
 
Při každé změně geometrie kladiva je na základě hustoty použitých materiálů a 
objemu geometrie přepočítána celková délka, hmotnost a těžiště (zelený křížek) 
kladiva. Tyto informace slouží k optimalizaci vlastností kladiva. Pokud je například 
cílová hmotnost 680 g a výpočet ukazuje méně, pak můžeme zvýšit objem hlavy 
kladiva, neboť kromě cílové hmotnosti dosáhneme i posunutí těžiště blíže k hlavě 
kladiva, což kladně ovlivňuje jeho účinnost zvýšením momentu hybnosti při úderu. 
 

Obr. 5-6 Plochy rukojeti definované vstupními křivkami 

Obr. 5-7 Analýza výsledného modelu 
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5.2.  Možnosti parametrické šablony 
 
Ve vzniklé parametrické šabloně je možné rozměry různých částí kladiva poměrně 
volně a nezávisle upravovat. Na obr. 5-8 vlevo je znázorněna změna průměru 
válcové plochy hlavy kladiva, přičemž její délka zůstává konstantní. Vpravo je pak 
vyobrazena změna délky hlavy kladiva za konstantního průměru válcové plochy. 
 

 
Podobně lze upravovat nejen rozměry různých částí kladiva, ale i tvarování 
některých z nich. Obr. 5-9 znázorňuje příklady možností protvarování ergonomie 
rukojeti. V kombinaci s technologií 3D tisku, a tedy možností rukojeti fyzicky 
vyzkoušet je parametrická šablona pro optimalizaci ergonomie zvláště užitečná. 
 

  

5.2 

Obr. 5-8 Změna geometrie podle vstupních rozměrů 

Obr. 5-9 Příklad tvarování podle vstupní geometrie 
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5.3.  Kompoziční řešení 
 
Geometrie kladiva vytvořeného pomocí mé parametrické šablony vychází především 
z válcových ploch. Tím jsou jednoceny jednotlivé prvky kladiva a zároveň je díky 
tomuto možné udávat směr pomyslného toku materiálu. Veškeré spoje jsou řešeny 
tangentní návazností, což minimalizuje koncentraci napětí při namáhání nástroje. 
Přesně definované tvary taktéž vytváří optický rozdíl mezi horní částí nástroje, která 
působí až strojově, schopnou vykonávat požadovanou práci, a spodní, organičtěji 
tvarovanou částí, jež slouží především pro pohodlnou interakci s člověkem. 
 

 
  

Obr. 5-10 Příklad kladiva 
vytvořeného šablonou 
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Na kružnici čela plynule navazuje zbytek hlavy, který v části čelistí přechází v plošší 
eliptický průřez, čímž vytváří přirozenou návaznost. Eliptický výřez v přední části 
hlavy je částečně zrcadlen výřezem definujícím čelisti. Ze shora je tvar obohacen 
z praktického i estetického hlediska magnetickým úponem hřebíku, který opticky 
vyvažuje rozestup faset čelistí. Z důvodu eliminace ostrých vnitřních rohů, ve 
kterých se ukládají nečistoty je v magnetickém úponu vložen prohnutý magnet, 
kopírující válcovou plochu úponu. Podobně je v úponu zachována pouze jedna ostrá 
vnitřní hrana, nezbytná pro správné uložení hlavičky hřebíku. 
 

 
Pogumovaná rukojeť je shora i zespod zakončena rozšířenou částí násady, která dole 
tvoří praktickou zpevněnou patu. Otvor ve spodní části rukojeti slouží k navázání 
svinovacího lanka, které při práci ve vyvýšených polohách eliminuje ohrožení osob, 
pohybujících se níže, pádem. 
 

Obr. 5-11 Detail hlavy kladiva 

Obr. 5-12 Detail rukojeti kladiva 



 

 
 

Tvarové řešení 
 

strana 

36 
 

5.4.  Rozměrové řešení 
 
Následující tři kladiva jsem vybral jako reprezentativní a prakticky využitelný vzorek 
možností mé parametrické šablony. Na mezinárodním trhu je zvykem udávat 
základní délkové a hmotnostní specifikace v imperiálním jednotkovém systému. 
Proto jsou kladiva v šabloně specifikována tak, aby odpovídala označení 24oz/16“ 
(680 g, 406 mm), 20oz/13“ (560 g, 330 mm) a 14oz/11“ (400 g, 280 mm). 
Magnetický úpon hřebíku je u kladiva 24oz/16“ optimalizován na hřebíky délek 
80 mm až 110 mm. Úpon kladiva 20oz/13“ je optimalizován na rozmezí hřebíku 
dlouhých 60 mm až 80 mm a u kladiva 14oz/11“ je toto rozmezí 40 mm až 60 mm. 
Parametrická šablona pochopitelně umožňuje mnohé další kombinace délek a 
hmotností kladiv i jejich jednotlivých částí. Tento výběr byl ale vytvořen tak, aby 
zahrnoval těžké kladivo na hrubou konstrukci a případné demoliční práce, relativně 
malé kladivo určené k dokončovacím pracím a kompromis mezi nimi, určený 
uživatelům preferujícím jeden nástroj pro rozsáhlejší škálu úkonů. 
 

 
 
  

Obr. 5-13 Rozměry (zleva: 24oz/16“, 20oz/13“, 14oz/11“) 
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6.  KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ  
A ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

 
6.1.  Konstrukčně technologické řešení 
 
Celé kladivo je tvořeno jedním kusem oceli a následným pogumováním tvrdou pryží 
technologií overmolding. Tímto je zajištěna pevnostní spolehlivost celku. Ocelový 
díl má v čelním průřezu pouze dvě konkávní plochy, kterými je magnetický úpon 
hřebíku a výřez čelistí. Je tedy velmi vhodný pro sériovou výrobu pomocí bucharu i 
následné kalení a popouštění. Konvexní geometrii ve spodní rozšířené části tohoto 
dílu lze snadno obejmout formou při vytváření rukojeti overmoldingem. Hrany 
barvené drážky lze snadno zapravit, neboť celý obvod drážky leží v jedné rovině. 
V neposlední řadě je třeba do drážky úponu hřebíku vlepit magnet. 
 

 
  

6 

6.1 

Obr. 6-1 Ilustrace fází výroby 
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6.2.  Ergonomické řešení 
 
Podstatná část ergonomie se uplatňuje i na hlavě kladiva, kterou dělník uchopí 
pokaždé, když dává kladivo na opasek, nebo jej vytahuje. Při umísťování kladiva do 
kovového oka na opasku umožňují kruhové výřezy řemeslníkovy nechat kladivo 
v ruce sjet až k hlavě, aniž by se bolestivě uhodil o případnou kolmou plochu. Ve 
chvíli, kdy dělník kladivo z opasku vytahuje, může jej zase pohodlně uchopit dlaní za 
válcovou plochu hlavy a prsty pak ve výřezech. Drážkování čela kladiva 24oz/16“ 
snižuje možnost sklouznutí hlavy kladiva při úderu, zanechává však na spojovaném 
materiálu viditelné stopy, a proto mají kladiva 20oz/13“ a 14oz/11“ pouze vypouklé 
hladké čelo, které zase snižuje šanci ohnutí hřebíku při nepřesném úderu. Všechna tři 
kladiva jsou zároveň navržena tak, aby měla těžiště na straně čela vůči ose násady, 
čímž značně omezují přetáčení kladiva při úderu. 
 

 
Čelisti kladiva 24oz/16“ jsou téměř rovné, uzpůsobené k primárně k páčení dlouhých 
hřebíků, ke kterým zůstávají rovnější čelisti při páčení více kolmé po delší dobu. 
Hlava se však při páčení téměř od začátku zapírá o podložku a je tedy potřeba 
energičtějších trhaných pohybů. Osa úhlu sevřeného křivkami na konci tohoto 
kladiva je totožná s podélnou osou válcové plochy celé hlavy. Tato totožnost 
zaručuje efektivitu čelistí při demoličních pracích, ke kterým jsou taktéž využívány. 
Kladivo 14oz/11“ má naopak čelisti výrazně zakřivené, čímž umožňuje plynulé a 
efektivní páčení kratších hřebíků, při kterém se hlava delší dobu zapírá o křivku 
čelistí, čímž několikanásobně zvětšuje poměr ramen působící páky ve prospěch 
uživatele. Kompromisem je potom křivost čelistí kladiva 20oz/13“. 
 

  

 

Obr. 6-2 Detail hlav 

Obr. 6-3 Porovnání zakřivení čelistí 
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Ergonomie rukojeti navádí ruku do správné polohy. Rozšíření uprostřed vytváří 
nejpřirozenější místo pro držení nástroje při běžné práci. V případě, že dělník 
potřebuje delší rameno působení, může kladivo držet blíže spodnímu konci, kde 
nechtěnému vyklouznutí rukojeti z ruky bezpečně brání rozšíření před ocelovou 
patou. V horní části je rukojeť lehce zploštělá a její geometrie při úchopu předsazuje 
ukazováček. Tyto prvky napomáhají přesnějšímu úderu v případě, kdy to dělník 
potřebuje. Díky možnosti ovládat geometrii rukojeti v parametrické šabloně 
kontrolními body je možné vytvořit identické prohnutí rukojetí, bez ohledu na jejich 
šířku či délku. Levá a pravá strana rukojeti jsou symetrické umožnující efektivní 
využití při držení v levé i pravé ruce. 
 

Obr. 6-4 Porovnání tvaru rukojetí 
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7.  BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
 
7.1.  Barevné řešení 
 
Barva má v případě tesařských kladiv jen malou užitkovou hodnotu. Kladivo by 
nemělo na pracovišti zanikat a je tím pádem nevhodné, aby mělo například šedou 
nebo, v případě práce se dřevem, žlutohnědou barvu. Vhodné je naopak volit 
kontrastní barvy, jejichž kombinaci lze snadno spatřit. Barva v tomto případě slouží 
především jako součást vizuálního podpisu firmy.  
 

 
Pro finální podobu svých kladiv jsem zvolil tmavě modrou s lehkým podílem fialové. 
Ač se nejedná o klasickou kontrastní barvu, jakou je například oranžová barva firmy 
Fiskars, kontrast je zde tvořen kombinací lesklého kovu a matného pogumování a 
barvy, čímž je zaručená dobrá viditelnost v tmavém i světlém prostředí. Barevná 
kombinace zde má především oslovit uživatele jakožto, barva moderní techniky, a 
kladivo samotné potom jako důstojný elegantní nástroj pro zkušeného profesionála. 
  

 

Obr. 7-1 Barevné řešení 
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Barva rukojeti je příměsí pryže použité na pogumování a barvenou částí oceli je 
pouze konkávní vybrání násady, čímž je zajištěna relativní stabilita barev. Na matné 
tmavé barvě jsou zároveň poměrně málo znatelné nečistoty.  
 
7.2.  Grafické řešení 
 
Neboť rozdíl mezi dvěma na první pohled stejnými kladivy může být pouhých 10 % 
hmotnosti, nemusí být pro běžného uživatele zřejmé, jak těžké kladivo právě drží 
v ruce. Po celodenní práci se však i tento drobný rozdíl může negativně projevit na 
vysílení člověka, který kladivo používá. Proto je vhodné uvést na kladivu stabilní 
formou jeho hmotnostní kategorii. Ta je na levé straně kladiva vystouplou geometrií 
esteticky zakomponována do prostoru chráněného okraji výběru násady. Plastickou 
geometrii je po barvení možné přebrousit, aby lesklý kov kontrastoval tmavému 
pozadí pro zajištění čitelnosti. Zároveň zůstává plastická značka čitelná i v případě 
odření okolní barvy. Kategorie je udávána v uncích (1 oz = 28,35 g). 
 

 
Stejným způsobem je na pravé straně kladiva vyobrazen logotyp vytvořený ze slova 
Eos (řecký titán [16]). Logotyp je vytvořen kompletní geometrizací daných písmen a 
následnou úpravou s účelem vytvoření přirozenější geometrie. 
 

7.2 

Obr. 7-2 Grafika hmotnostní značky 

Obr. 7-3 Grafika logotypu 
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8.  DISKUSE 
 
8.1.  Srovnání produktu s existující konkurencí 
 
Zásadní pro univerzální rozeznání firmy na dnešním trhu je vizuální jednota 
produktů, čímž znalost jednoho produktu automaticky vyvolává asociaci s danou 
firmou i u ostatních produktů. Jednotnost vizuálního stylu je u kladiv vytvořených 
pomocí mé parametrické šablony zaručena definováním geometrie touto šablonou. 
Originální je potom poměrně unikátní geometrizace vycházející z kružnic, viditelné 
především v oblasti hlavy kladiva. Ve srovnání s většinou tesařských kladiv na trhu 
je moje sada řešená méně dramaticky a směřuje spíše k estetické čistotě a 
technickému vzezření. Zvláště pak grafika na mých kladivech vychází z okolní 
geometrie, kde část konkurence preferuje rozměrné logotypy, které často okolní 
geometrii nerespektují. Tím může vznikat sportovnější charakter oslovující skupinu 
mladších řemeslníků, což ale není záměrem mé sady. 

 
8.2.  Psychologická a sociální funkce 
 
Bez ohledu na rostoucí využití pneumatických hřebíkovaček jsou manuální kladiva 
mezi profesionály stále populární, zvláště pak pro jejich relativně nízkou hmotnost, 
obratnost a nezávislost na elektrické energii. Forma, jakou jsou tato kladiva tvořena, 
je po estetické stránce svým důstojným vzezřením zaměřená především na starší 
věkovou kategorii dělníků. 
 
8.3.  Ekonomická funkce 
 
Cena tesařských kladiv se dnes pohybuje mezi 300 Kč a 3500 Kč. Vzhledem k tomu, 
že je u této sady předpokládána sériová výroba, posouvá se horní hranice ceny na 
1200 Kč. Cena se potom odvíjí čistě od použitých materiálů a kvality jeho 
zpracování. Aby bylo kladivo konkurenceschopné aktuálním špičkám na trhu, mělo 
by být při kvalitním zpracování prodáváno koncovým zákazníkům za cenu mezi 
700 Kč a 1000 Kč podle rozměrové a hmotnostní kategorie 
 

 

 

 

Obr. 8-1 Srovnání produktů (zleva: Eos, Estwing, Fiskars, Stiletto, Picard tools) 
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Závěr 
 

9.  ZÁVĚR 
 
Dle zadání této bakalářské práce byly identifikovány uživatelské potřeby vytvořením 
přehledu o špičkách současné konkurence na trhu a typech kladiv, stále využívaných 
profesionály v oboru. Dále byl vytvořen parametrizační skript, který může 
v kombinaci s 3D tiskem sloužit k prototypování a optimalizaci nových produktů. 
Pomocí parametrizačního skriptu je možné specifikovat kromě základních parametrů 
kladiv v produktové rodině, kterými jsou hmotnost a celková délka kladiva, také 
další detaily jejich geometrie, jež více či méně ovlivňují jeho další vlastnosti, jako je 
ergonomie, a konkrétní využití některých částí. Pomocí této šablony byla vytvořena 
tři kladiva, reprezentující její možnosti a praktickou využitelnost produktů podle ní 
vytvořených. 
 
Sumarizace dosažených cílů: 
- Byla vytvořena produktová rodina, sada tří kladiv, generativními metodami. 
- Byla vytvořena parametrická šablona umožňující prototypování této sady kladiv. 
- Na základě analýz byly identifikovány uživatelské potřeby. 
- Základní části a většina rozměrů geometrie byly určeny jako parametrizovatelné. 
- V programu Grasshopper proběhlo navržení ergonomie a způsobu parametrizace. 
- Proběhla parametrizace a návrh tří kladiv odlišných kategorií. 
- Pomocí diskuse byl návrh porovnán s existující konkurencí 
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