




Vzorová hodina – 3D tisk 
 

Příprava na práci s 3D tiskárnou 

Na úvod žáky informuji o obsahu hodiny.  

Představím 3D tiskárnu s teoretickým popisem jak tiskárnu připravit k prvnímu tisku, dále 

žáky seznámím s filamenty. Teoreticky vysvětlím práci s programem na vytváření 3D 

objektů. 

Na tvoření 3D projektů se nejčastěji používají tyto programy Tinkercad, Autodesk Fusion 

360, Blender, Microsoft 3D Builder. Programů je samozřejmě více, ale pro výuku tohoto 

předmětu si vystačíme s těmito konkrétními příklady. 

 

Tvoření 3D projektů - Tinkercad 

Pro naši práci bude nejlepší práce s programem Tinkercad. Ovládání je intuitivní, proto bude 

pro žáky tohoto ročníku nejlepší volbou. Základní stavební bloky jsou trojrozměrné. 

 
Pro zahájení práce v programu Tinkercad zvolíme tyto kroky: 

 Po zapnutí PC a otevření internetové stránky Tinkercad se přihlásíme. Pro tuto akci je 

nutná registrace u Autodesku, která je zdarma. 

 Zvolíme možnost Nový projekt, čímž zobrazíme pracovní plochu. 

 V horní části si náš projekt pojmenujeme – kliknutím a přepsáním na požadovaný 

název. 

 Vysvětlíme si, co jednotlivé sekce znázorňují. 

 Vložíme základní tvar na Pracovní plochu. Vysvětlíme si jak vymodelovat 

požadovaný tvar s pomocí přídavných funkcí. 

 Upozorním, co musíme mít na paměti během návrhu a modelování: 

- Orientace modelu na podložce 

- Minimalizace podpěr 

- Zvážení rozdělení modelu na více částí 

 Vysvětlíme si jak do našeho projektu vložit již vytvořený objekt. 



 Po jednoduché ukázce tvoření našeho objektu bude potřeba ho vyexportovat, aby měl 

správnou koncovku pro další přípravu pro tisk na naší 3D tiskárně.  

 

Slicování 

Jedná se o proces převodu 3D modelu na strojový kód G-code. K převodu slouží software 

zvaný slicer. Mezi nejznámější slicery patří PrusaSlicer, Simplify3D a Cura. 

Pro naší výuku využijeme PrusaSlicer, který je dodáván k tiskárnám Original Prusa. 

První a nejdůležitější věc je správně nastavit slicer, aby nám tiskárna vytiskla přesně to, co 

jsme si vymodelovali. 

  
 

Teplota filamentu a podložky 

Každý výrobce udává teplotní rozsah nejvhodnější pro konkrétní typ filamentu. V tomto 

rozmezí bychom se měli držet. Teplota trysky se pohybuje v rozmezí 200℃ do 240℃. Teplota 

podložky by měla být od 60℃ do 100℃. 

 

Výplň (Infill) 

Ovlivňuje dobu tisku, pevnost výtisku a spotřebu materiálu. Nastavuje se procentuální 

hodnotou. Je možné si zvolit vzor výplně. 



 
Podpěry (Supports) 

Umožňují tisk části modelu, která by jinak visela ve vzduchu. Čím méně podpěr, tím bude 

tisk rychlejší a spotřeba materiálu menší. 

 

Límec (Brim) 

Udává šířku límce, který bude vytištěný okolo objektu v první vrstvě. Je vhodný ke zvýšení 

přilnavosti tištěného objektu k podložce. Po vytištění se odlomí. 

 

Raft 

Je to typ podpěry, která se nachází pod celou kontaktní plochou modelu s podložkou. Model 

neleží přímo na podložce, ale bude zvednutý o definovanou výšku raftu. 

 

Po správném nastavení sliceru už nám stačí vygenerovat G-code. 

Nejideálnější je uložit G-code na SD kartu, která bude předávat instrukce samotné tiskárně. 

 

Příprava 3D tiskárny na samotný tisk 

 

Tisková podložka 

Podložka obsahuje PEI folii, kterou je před tiskem potřeba odmastit. Pro tuto činnost užíváme 

izopropylalkohol. 

 

Filament 

Je potřeba si nachystat správný filament. My budeme používat PLA. 

 

3D tiskárna 

Do tiskárny dáme SD kartu a vybereme soubor. Vybereme možnost tisku a čekáme na 

výsledek.  
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