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Anotace 

Obsahem práce je použití procesu reverzního inženýrství na součást sportovního 

vybavení. První část práce je zaměřena na seznámení se s obecným procesem reverzního 

inženýrství spolu s aplikacemi ve sportovní oblasti. V druhé části práce autor popisuje 

řešení problému realizace konkrétní sportovní části vyráběné procesem reverzního 

inženýrství a zabývá se experimentálním testováním součásti.  

 

 

Annotation 

The subject of this thesis is the use of the reverse engineering on part of the sport 

equipment. The firts part of the thesis is focused on general process of reverse engineering 

with applications in the sport area. In the second part of this thesis the autor describes the 

solution of the implementation of the concrete sport component made by reverse 

engineering and experimental testing of component. 
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Přehled použité symboliky 

CAD    Computer Aided Desing 

CAM    Computer Aided Manufacturing 

CNC    Computer Numeric Control 

CMM    Coordinate Measuring Machine 

FFF    Fused Filament Fabrication 

FDM    Fused Deposition Modeling 

SLS    Selective Laser Sintering 

DMLS    Direct Metal Laser Sintering 

STL    Stereolithography 

PLA    Polylactic Acid 

ABS    Akrylonitrilbutadienstyren  
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1. Úvod  

Tato bakalářská práce se věnuje reverznímu inženýrství v oblasti sportu a samotným 

navrhnutím a vyrobením součásti pomocí aditivní technologie 3D tisku.  

V první části se nejdříve obecně zabývám samotným procesem reverzního 

inženýrství, co obnáší a co k němu patří. Protože součást, kterou budu navrhovat a 

vyrábět, bude vyrobena za pomocí technologie 3D tisku, věnuji část práce i tomuto 

tématu. Následně, aby člověk měl představu, co se v dnešní době dá všechno pomocí 

reverzního inženýrství ve sportovním odvětví navrhovat a vytvářet, je část práce 

zaměřená na konkrétní aplikace. 

Druhá část práce se především věnuje navržením a výrobou konkrétní ergonomické 

sportovní součásti – hlavičky pádla. V této části je zaznamenán popis práce od vytvoření 

fyzických ergonomických modelů přes získání digitálních dat pomocí laser skeneru a 

úpravy těchto dat pro vytvoření jednotných digitálních 3D modelů součástí až po 

samotnou výrobu a experimentální otestování.  

Cílem této práce je představení a vyhodnocení jednoduché aplikace reverzního 

inženýrství za účelem vytvoření ergonomické součásti, a to i se základními znalostmi 

práce s příslušnými softwary a příslušenstvím pro získání digitálních dat.  
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2. Reverzní inženýrství 

Reverzní inženýrství je proces, který využívá opačného smyslu běžného 

inženýrského procesu. Tato oblast procesu je spojována s 3D technologiemi, které slouží 

k získání digitálního modelu z fyzického objektu komplexního tvaru, který se následně 

dá zpracovávat v programech, umožňující práci s 3D objekty. [2] 

V klasické výrobě nejrůznějších součástí, nejen strojních, je základní proces, kde 

se začíná od návrhu a konstrukce modelu součásti, například 3D model v CAD 

programech, následně se určí vhodné technologie k výrobě (3D tisk, obrábění, tváření, 

odlévání atd.), může, ale i nemusí se zhotovit výkresová dokumentace součásti, která je 

částí technologického postupu a poté je součást vyrobena. U reverzního inženýrství je 

tento proces, jak už lze z názvu vyvodit, přesně naopak (obr. 1). Již fyzicky zhotovený 

výrobek, který je podmínkou pro využití procesu reverzního inženýrství, se pomocí 

vhodných skenerů naskenuje a následně se převede do digitální podoby, čímž se získá 

základní digitální 3D model výrobku. Tato část procesu se nazývá 3D digitalizace. [1, 2] 

 

 

Obrázek 1. Schéma procesu reverzního inženýrství [3] 

 

Proces reverzního inženýrství neslouží pouze pro získání digitální podoby 

výrobku nebo dílu, ale je stále více využíván pro zdokonalení výrobku, zlepšení vývoje a 

samotné výroby. Získaná digitální data mohou být využita pro eliminování či k úpravě 

chyb na originálním výrobku, k optimalizaci celkového designu, k měření, analýzám 

nebo pro další využití v softwarových aplikacích. [1, 2] 
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2.1. Proces 3D digitalizace 

Tento proces lze charakterizovat tak, kdy dochází k snímání souřadnic objektu 

v prostoru pomocí vhodných zařízení, které se nazývají skenery. Tyto souřadnice jsou 

následně poupraveny a zpracovány k optimalizaci a přehlednosti a v závěru jsou 

převedeny pomocí softwaru do plošného nebo objemového digitálního modelu. Tento 

model může být následně vystaven dalším úpravám v CAD/CAM systémech. (např. pro 

konstrukci formy, k vytvoření technologie pro CNC obráběcí stroj apod.). [3, 4] 

Proces 3D digitalizace, patřící do oblasti reverzního inženýrství, se skládá z těchto kroků: 

1) Snímání souřadnic objektu – výsledek – hrubá data (mrak bodů) [4] 

2) Úprava nasnímaných dat – filtrování chybně nasnímaných dat (chybné dotyky, 

šumy, odrazy), optimalizace polygonální sítě – výsledek – jemná data [4] 

3) Použití dat – výsledná jemná data můžeme použít pro: [6] 

a. Vytvoření 3D modelu – převedení dat do plošného nebo objemového 3D 

modelu [6] 

b. Kontrolu – porovnání naskenovaného modelu vůči CAD datům nebo 

jinému skenu [6] 

c. Využití pro 3D tisk – poslání dat přímo na 3D tiskárnu [6] 

2.1.1. Snímání souřadnic objektu 

Snímaní hrubých dat (mrak bodů) pomocí skenerů, tedy snímání povrchu objektu, 

který bude následně digitalizován, lze rozdělit následně:  

1) Dotykové (mechanické) snímání – zde je použita snímací sonda pracující na 

kontaktu se snímaným povrchem [4] 

a. Digitální snímání – princip přerušovaného kontaktu a následného 

dopočítání snímané plochy softwarem [4] 

b. Analogové snímání – princip stálého kontaktu sondy s povrchem součásti 

[4] 

2) Bezdotykové snímání 

a. Laserové snímání – využívá se zde odrazu laserového paprsku. Vyšší 

rychlost snímání povrchu za cenu nižší přesnosti oproti dotykovému 

principu [4]  

b. Optické snímání – snímání povrchu součásti z různých úhlů a softwarové 

sestavení výsledného povrchu. Tento způsob je nejméně přesný. [4] 
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c. Ultrazvukové snímání – princip bezkontaktního snímání povrchu pomocí 

ultrazvukové sondy, která vysílá ultrazvukový signál, který je následně 

pomocí čidel dekódován do souřadnic. [5] 

d. Rentgenové snímání – snímání pomocí rentgenového záření, kdy nám je 

umožněno získání informací o vnitřní geometrii součásti. [5] 

Výběr metody skenování zásadně ovlivňuje charakter součásti, kterou chceme 

digitalizovat. Jde o tvarovou složitost, stupeň detailů, drsnost povrchu a v případě 

laserových a optických metod i lesklost a barva povrchu. Tyto vlivy se významně podílí 

v první řadě na výběru metody a v druhé řadě i na výsledky, tedy kvalitě dat. [4] 

2.2. Aditivní výroba 

Aditivní výroba je takový proces, kdy z 3D digitálního modelu vzniká fyzický 

výrobek. Vyráběný výrobek vzniká postupným nanášením materiálu ve formě tenkých 

vrstev na sebe, a tím se liší od výroby tzv. subtraktivní, kdy dochází k odběru materiálu 

z polotovaru. V podstatě je tento pojem stejný, jako samotný 3D tisk, nebo rapid 

prototyping. Tento název se používá při zhotovování určitého prototypu. Pojem „aditivní 

výroba“ se používá při procesech, kdy výrobek je konečný, a nikoli prototyp. [7, 8] 

Velikou výhodou této metody výroby je možnost tvorby a zrealizování součástí 

o velmi složitých tvarů, kde by konvenční metody, například třískového obrábění, nebyly 

schopny takovou součást vyrobit. Splnění požadavků na pevnost, návaznosti součásti vůči 

ostatním komponentům a funkčnosti součásti je hlavním kritériem pro tvar obrobku. 

Konstruktér při konvenčních metodách výroby musí přemýšlet nejenom o funkčnosti, ale 

i o tom, jak se daná součást bude vyrábět. Často kvůli nesladění těchto dvou kritérií 

dochází k zbytečnému předimenzování součásti, zvýšení hmotnosti, ceny atd. U této 

metody je konstruktér omezen pouze funkčností součásti. Zaručení pevnosti se ověřuje 

různými metodami v příslušných softwarech a tvar zde nehraje takovou roli. Aditivní 

metoda s využitím 3D tisku je schopna zrealizovat jakýkoliv tvar, a proto se konstruktér 

může více soustředit na funkční stránku navrhované součásti. [8] 

2.2.1. Technologie aditivní výroby 

Mezi základní technologie 3D tisku patří následující:  

1) FFF (FDM) – tisk modelů roztaveným plastem, který je vytlačován tiskovou 

hlavou [9] 
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2) SLS – slinování (spékání) plastového prachu pomocí laserového paprsku [9] 

3) DMLS – slinování (spékání) kovového prachu pomocí laserového paprsku [9] 

2.2.1.1. Technologie FFF (Fused Filament Fabrication) 

Stále nejpoužívanější technologie 3D tisku. Její princip je velice jednoduchý. 

Požadovaný model vzniká postupným nanášením tenkého proužku taveného plastového 

materiálu. Výhodou je variace různých plastových materiálů. Stavební materiál je ve 

formě plastové struny namotaný na cívce, z které se postupně odebírá. Tato technologie 

se značí i značkou FDM, akorát tato zkratka je registrovanou ochranou značkou firmy 

Stratasys. [9, 18] 

2.2.1.2. Technologie SLS (Selective Laser Sintering) 

U této technologie je pomocí koncentrovaného laserového paprsku slinován 

(spékán) materiál, který má podobu plastového prachu, nejčastěji nylonového. Materiál 

je pouze spékán, není roztavován do tekuté podoby. Výhodou této metody je jemnější 

povrch součásti, kde nejsou tak výrazné stopy po vrstvení materiálu, jak u metody FFF. 

[9] 

2.2.1.3. Technologie DMLS (Direct Metal Laser Sintering) 

Tato technologie DMLS je velice obdobná, jako předchozí metoda SLS. Rozdíl je 

v materiálu, který je slinován. Zde není stavební materiál ve formě plastového prachu, 

nýbrž kovového. Princip této technologie, spolu s technologií SLS, můžeme vidět na 

následujícím obrázku (obr. 2). [9] 

 

Obrázek 2: Technologie SLS + DMLS 3D tisku [13] 
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3. Aplikace reverzního inženýrství v oblasti sportu 

3.1. Oblast cyklistiky 

3.1.1. Výroba jednotného systému sedadla 

Trendem v oblasti profesionální cyklistiky je snižování hmotnosti kola a 

zjednodušování komponent kola. Proto se objevila myšlenka takto poupravit celý systém 

okolo sedadla kola, zahrnující tedy všechny montážní prvky, svorky, šrouby, kolejnice 

atd. a vytvořit to všechno v jednom kuse. [16] 

Touto výrobou a myšlenkou se zabývali lidé z EUROPAC3D. Základem celého 

postupu je naskenování původního sedadla a jeho okolí včetně sedlové tyče (obr. 3). Tato 

data jsou použita jako základní objekt, který slouží pro navržení nové geometrie celého 

systému při zachování specifikace původního sedadlového systému. Při navrhování a 

konstruování nového sedadla se dřík sedadla a okolní prostor tvaruje co nejvíce 

aerodynamicky bez použití původních držáků, které jsou obvykle spojené s běžným 

typem sestavování. Podle potřeby a požadavků zákazníka se dá celé sedadlo posunout 

tak, aby plně vyhovovalo jezdci [16] 

 

Obrázek 3: Naskenovaný původní sedadlový systém kola [16] 

Po dokončení konstrukce a optimalizace pro dosažení maximální aerodynamické 

účinnosti, se model pošle do 3D tiskárny. Používaná technologie 3D tisku je SLS. Nové 

sedlo (obr. 4) bylo vyrobeno z polyamidu 12. Tento materiál vyniká vysokou tuhostí a 

pevností. [16] 
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Obrázek 4: Vytisknuté konečné sedlo [16] 

 

3.1.2. Body scanning CRM 3D 

V dnešní době je běžný v oblasti cyklistiky CRM Body scanning (obr. 5). Tento 

systém skenuje celou postavu člověka, umožňuje postavu změřit bez kontaktu a určit 

velikou škálu rozměrů člověka. Prvotní problém u sériových kol je ten, že se neshoduje 

s jednotlivými geometrickým rozměry těla. Proto se tyto data dále zpracovávají pro 

navrhnutí ergonomické polohy člověka na kole. Body scanning CRM se skládá 

z laserového modulu a speciálního počítačového softwaru, který slouží pro optimalizaci 

a vizualizaci posedu skenované postavy na kole. [10] 

Body scanning CMR slouží nejen pro příjemné sezení na kole a podávání 

maximálního výkonu při minimální energetické ztrátě, ale hlavně pomáhá zabraňovat a 

předcházet zdravotním problémům člověka, ke kterým díky špatnému sezení na kole 

může docházet. Body skenování bylo proto vyvinuto ve spolupráci ortopedů, 

fyzioterapeutů, biomechanických inženýrů, proficyklistů a výrobců jízdních kol. [10]  

Měření má dvě fáze, kdy jedna fáze spočívá ve zjištění biometrických údajů 

konkrétního člověka skenovacím systémem a druhá fáze ve zpracováním těchto údajů. 

Při zpracování snímaných dat program vyhodnocuje optimální rozměry výšky sedla, 

délku horní trámové trubky, délku představce řídítek, výšku řídítek atd. [10] 
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Obrázek 5: Body Scanning CRM 3D 

 

Ačkoli tato aplikace není přímo procesem výroby konečného výrobku, využívá 

část procesu reverzního inženýrství, a to skenování s aplikací úpravy konečného výrobku.  

 

3.1.3. Grip řídítek  

Další využití reverzního inženýrství v oblasti cyklistiky je vytváření 

ergonomických gripů řídítek (obr. 6). Vytvoření těchto gripů zajišťuje jak maximální 

pohodlí cyklisty, tak i snížení šoku při přejezdu z rovného povrchu na drsný. Při tomto 

přejezdu je na ruce vyvíjena větší námaha a tyto ergonomické gripy dokážou zmírnit a 

utlumit vzniklý šok a ruce nám tak i svým způsobem chrání. V neposlední řadě 

ergonomické tvarování a výroba pomocí aditivní technologie 3D tisku přispívá i k jejich 

životnosti. [11] 

 

Obrázek 6: Zhotovený grip řídítek pomocí reverzního inženýrství [11] 
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Zrealizování takovýchto gripů je na základě 3D skenování a 3D tisku. Pomocí 3D 

skenování (obr. 7) je zajištěn přesný tvar gripu, který zvyšuje nejen uživatelský komfort, 

ale i samotné ovládání řídítek, zatímco 3D tisk umožňuje zlepšení trvanlivosti gripu a 

jeho samotné barevné provedení dle přání konečného uživatele. Samotná trvanlivost 

gripu je zvýšena pomocí vnitřního uspořádání, které je tvořeno mřížkou z pružnějšího 

materiálu a povrch je zhotoven z odolného a pevného materiálu (obr. 7). [11] 

 

 

Obrázek 7: Struktura gripu a samotné skenování gripu [11] 

 

3.2. Oblast obuvi 

Dnes je proces reverzního inženýrství používán i v obuvnickém průmyslu, a to jak 

v oblasti sportovní obuvi, tak i běžné. Obuv tvořená pomocí tohoto procesu je obzvláště 

účinná při přizpůsobení podešví jedinečným potřebám uživatelů. Od tvaru a pohodlí 

nositele až po chůzi a specifické aplikace, jako je sportovní zaměření. Ve většině 

vrcholových sportech je potřeba správná obuv, která je po funkční stránce dělaná 

na konkrétní sport. Nohy a samotná chodidla jsou podle druhu sportu různě namáhané a 

je potřeba, aby bota uživateli perfektně sedla a zajistila maximální pohodlí a funkčnost. 

Proto zde reverzní inženýrství našlo své podstatné místo. Vždy je na místě pro získání 

doopravdy kvalitní ergonomické obuvi dohled a spolupráce například s ortopedy, 

fyzioterapeuty nebo profesionály ohledně obuvi. [15] 

3.2.1. Skenování tvaru nohy  

Jako první krok k výrobě takové obuvi je potřeba získat data popisující tvar nohy 

uživatele boty. Jedním ze způsobů je technologie „lightbeam“ od Amisury (obr. 8). 3D 

skener měří kamerou, která se otáčí kolem snímané nohy, její povrch v 3D kvalitě a 

naměřené výsledky následně předělá automaticky na digitální data, která se používají již 

v příslušném softwaru. Skener má i integrovaný manometr, kterým zaznamenává tlak 
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na různých místech plochy chodidla, způsobený vlastní hmotností člověka a dokáže tak 

zmapovat, která část chodidla je nejvíce namáhána. Výsledky měření jsou tedy nejen 

přesné rozměry velikosti nohy (délka a šířka chodidla, výška nártu), ale i mapa zobrazující 

tlakové namáhání chodidla. [14]  

 

 

Obrázek 8: 3D skenování nohy technologií Lightbeam [14] 

 

Po získání přesného modelu nohy software dokáže vyfiltrovat všechny dostupné 

boty, které by mohly přesně sedět danému tvaru nohy. Předpokladem je databáze 

naskenovaných již existujících bot. Software zobrazí barevnou mapu, která ukazuje, jaké 

části nohy v botě sedí, a které jsou naopak mimo komfortní a funkční zónu (obr. 9). [14] 

 

Obrázek 9: Barevná mapa zobrazující návaznost boty s nohou [14] 
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3.2.2. Výroba podešví obuvi 

Vytvoření podešve obuvi prostřednictvím reverzního inženýrství začíná 

skenováním nohy dané osoby a získání tak potřebných dat pro výrobu. Nasnímaná data 

slouží především pro vytvoření jedinečné tvarované podešvi, která umožní správnou 

ergonomickou podporu pro přirozenou a pohodlnou chůzi. Potřebná data pro výrobu 

takovéto obuvi se dají získat, buďto přímým nasnímáním nohy uživatele, nebo 

vytvořením formy, nesoucí tvar nohy uživatele, a to prostřednictvím pěnové hmoty, kam 

se otiskne tvar nohy uživatele. Až pak se tato forma následně skenuje. Vytvořený podešev 

obuvi podle nasnímaných dat můžeme vidět na následujícím obrázku (obr. 10). [15] 

 

Obrázek 10: Vytvořený podešev obuvi [15] 

 Pomocí softwarů se dají podešve různě upravovat a přizpůsobovat uživatelům, a 

to například zvýšení nebo snížení objemu vyplňující mřížky a tloušťky uzlů mřížky. Tyto 

úpravy se dějí na základě tlakového namáhání chodila v určitých oblastech, které se 

mapuje pomocí příslušných nástrojů a snímačů. Úpravy tohoto typu pak zvyšují podporu 

v určitých oblastech chodidla, jako oblast paty nebo oblouku chodila. Tato aplikace je 

velice užitečná u ortopedických nebo běžeckých bot. [15] 

 Jakmile je model hotový, následuje jeho odeslání na 3D tiskárnu. Pro kvalitní a 

přesný 3D tisk se používá ve většině případů metoda SLS. Tato technologie však může 

být často velice nákladná a je omezena množstvím použitelného materiálu pro výrobu. 

Proto se nahrazuje metodou FFF, která je levnější a disponuje možností použití více druhů 

stavebního materiálu. Nejčastějším materiálem však pro výrobu podešví je 

termoplastický polyuretan. Vyrobenou obuv metodou 3D tisku můžeme vidět na obrázku 

níže (obr. 11). [15] 
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Obrázek 11: Obuv vyrobená 3D tiskem [15] 

 Výroba obuvi prostřednictvím 3D tisku je ekonomicky velmi přijatelná. Běžně při 

výrobě obuvi se používají a je potřeba nejrůznějších forem, které slouží k testování 

navrhnutých konstrukcí obuvi. Virtuální přístup, využívání softwarů pro výrobu obuvi a 

samotný 3D tisk směřuje ke snížení množství odpadu a vede k využití pouze doopravdy 

potřebného materiálu. [15] 

 Cílem využívání 3D tisku v oblasti obuvi je co nejvíce snížit množství odpadu a 

také dosahování kratších časů od přijímaní dat od zákazníka přes optimalizaci 

až po samotnou výrobu a dodávku k zákazníkům. [15] 

3.3. Ergonomické rukojeti zbraní 

Jednou z aplikací reverzního inženýrství je i výroba ergonomických rukojetí 

zbraní, především sportovních. Vychází se ze základních tří rozměrů ruky člověka (obr. 

12), podle kterých se upravuje již zhotovený předchystaný digitální model (obr. 12). 

Po rozměrové úpravě lze díky tomu, že je zatím vše v digitální podobě, podle požadavků 

zákazníka rukojeť obohatit vlastním logem nebo přidat ozdoby. [17] 

 

Obrázek 12: Základní tři rozměry pro úpravu digitálního modelu [17] 

Jakmile je model rukojeti hotový, pošle se na 3D tiskárnu a vytiskne se. Rukojeti 

jsou vyrobené z plastu PLA (kyselina polymléčná). [17] 
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4. Představení konkrétního problému – hlavička 

pádla 

Ve své práci mám za úkol vytvořit pomocí reverzního inženýrství ergonomickou 

hlavičku pádla, která bude navržená a vyrobená pro konkrétního uživatele pádla na míru. 

Tato hlavička pádla bude moci sloužit nejen pro zvýšení komfortu při pádlování, ale i pro 

možné zvýšení výkonu během pádlování jak při rekreační, tak i profesionální kanoistice. 

 

Obrázek 13: Běžná hlavička pádla 

Při pohledu na běžnou hlavičku pádla si můžeme všimnout standardního tvaru 

hlavičky, který je přizpůsobený a navržený právě tak, aby držení pádla vyhovovalo 

každému, kdo bude pádlo držet v ruce a manipulovat s ním, bez ohledu na velikost dlaně 

a prstů dané osoby (obr. 13). Proto vznikla myšlenka navrhnout a vyrobit ergonomickou 

hlavičku, kdy bude tvar hlavičky navržen pouze přímo dle tvaru ruky konkrétní osoby. 

Běžné hlavičky pro pádla se vyrábějí ve velké většině pomocí technologie 

vstřikování plastu do předem vyrobené formy. Naše hlavička, kterou budeme vyrábět, 

bude zhotovena pomocí aditivní technologie 3D tisku pomocí metody FDM. O metodách 

aditivní technologie 3D tisku se více zmiňuji v kapitole 2.2.1. Technologie aditivní 

výroby. 

Pro tuto práci jsem zvolil zhotovení více modelů ergonomických hlaviček, každá 

patřící jinému člověku, za účelem představení odlišnosti tvaru hlaviček podle ruky 
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konkrétního člověka. Konečná výroba bude spočívat ve vyrobení pouze jedné funkční 

hlavičky, a to z ekonomických důvodů, které nám nedovolí zhotovení více hlaviček.  

4.1. Proces výroby ergonomické hlavičky pádla 

Proces zhotovení a digitalizace modelů ergonomických hlaviček, je založena na 

principu co nejjednoduššího a co nejrychlejšího získání digitálních modelů pro výrobu, a 

to i při základních znalostech a schopnostech jak práce se softwary, umožňující práci s 3D 

objekty, tak i s laserem skenerem, který byl použit pro snímání modelů. 

Samotná výroba pomocí aditivní technologie 3D tisku byla po konzultaci 

o provedení provedena zaměstnancem školy. Přesné parametry tisku proto nejsou známy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplikace reverse engineeringu na součást sportovního vybavení 

 

23 

  

5. Získání otisku reálné ruky  

Pro realizaci ergonomicky navržené hlavičky pro konkrétního člověka je potřeba 

získat otisk tvaru ruky daného člověka, který následně ponese vyrobená hlavička. Způsob, 

kterým jsem otisk získával, spočívá v jednoduché a rychlé výrobě modelu, který se skládá 

z běžné hlavičky pádla a keramické modelovací hmoty. Keramická modelovací hmota 

byla použita i důvodu konečného matného povrchu, který je pro skenování zcela ideální. 

5.1. Postup získání otisků 

Abych získal základní rozměry a tvar hlavičky, kterou budeme vyrábět, jako 

podklad jsem použil obyčejnou běžnou hlavičku, na kterou jsem nanesl vrstvu keramické 

modelovací hmoty a upravil ji tak, aby co nejvíce připomínala tvar původní hlavičky (obr. 

14).  

 

Obrázek 14: Nanesená vrstva modelovací hmoty na původní hlavičce 

Do takto připravené a upravené hlavičky se následně jednoduše otiskl tvar ruky a 

to tak, že jsem hlavičku uchopil do ruky takovým způsobem, jakým bych ji držel během 

pádlování ve skutečnosti. 

Po uchopení a stisknutí hlavičky větší silou za účelem přenést co nejpřesnější tvar 

ruky, začala být přebytečná modelovací hmota kolem ruky vytlačována a narušovala tvar 

hlavičky. Tuto přebytečnou hmotu bylo potřeba jednoduchou manipulací odstranit a části 

kolem ruky, které byly touto aplikací narušeny, se zahladily. Tato aplikace zahlazení 

v konečném důsledku přesně zkopírovala tvar ruky. 
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Zhotovené modely nesoucí tvar individuální ruky můžete vidět na následujících 

obrázcích níže (obr. 15). 

 

Obrázek 15: Zhotovené modely s otiskem ruky 

 

Tyto dva modely mají svoje základní rozměry dané běžnou hlavičkou, která pro 

ně slouží jako podklad. Tyto rozměry nejde nijakým způsobem snížit nebo upravit.  Proto 

během vytváření těchto modelů se vnukla i myšlenka zhotovit takovou hlavičku, která 

nebude mít jako podklad pro určení základního tvaru a rozměrů běžnou hlavičku, ale bude 

velikostně a tvarově závislá pouze na tvaru dané ruky (obr. 16).  

 

Obrázek 16: Model bez podkladu běžné hlavičky 
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6. Vytvoření digitálních modelů pro výrobu 

Další částí procesu reverzního inženýrství je získání digitálních dat zhotovených 

modelů. Získané data slouží pro následné vytvoření digitálního 3D modelu, který se dá 

dále upravovat podle potřeby, nebo může sloužit pro kontrolu součásti. Digitální data se 

získávají pomocí technologie skenování prostřednictvím skenerů. Více o této části 

procesu píšu v kapitole 2.1. Proces 3D digitalizace. 

6.1. Skenování modelů hlaviček 

6.1.1. Použitý skener ke skenování 

Skenování našich modelů hlaviček bylo provedeno pomocí digitálního ručního 

laserového skeneru od firmy Nikon vybaveného manuálním 7 - osým měřícím ramenem 

MCAx (obr. 17), též od firmy Nikon. Konkrétní typ skeneru je ModelMaker MMDx-100 

(obr. 17). Software, který pracuje spolu s výše uvedeným skenerem a měřícím ramenem 

a zpracovává nasnímaná data, se jmenuje Focus.  Parametry skeneru jsou v tabulce 

(tab.1).  

 

 

 

 

Obrázek 17: Měřící rameno Nikon MCAx a laser skener Nikon ModelMaker MMDx100 [12] 
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Technické specifikace lase skeneru ModelMaker MMDx-100: 

Tabulka 1: Specifikace použitého laser skeneru [12] 

Stripe width (Y) (mm) 100 

Start measuring range (mm) 100 

Measuring range (Z) (mm) 100 

Accuracy (1σ) (μm) 10 

Data rate at full FOV (Hz) 50 

Max. data rate (Hz) 150 

Enhanced Sensor 

Performance 
ESP3 

Points per stripe 1.000 

Temperature compensation Yes 

Sensor weight (g) 390 

Laser power Class 2, 660 nm 

Localiser compatiblity Nikon Metrology MCA 7-axis (v2.2 and v2.5) and MCA 

II 7-axis 

Nikon Metrology K-Series K600 and K610 

Romer / Cimcore Infinite 1.0 and 2.0 

Faro platinum / Titanium / Fusion 
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6.1.2. Samotné skenování modelů 

Upnutí modelů hlaviček bylo provedeno pomocí klasického svěráku (obr. 18). 

Upnutí muselo být dostatečně tuhé a pevné, aby se během skenování model nijak 

nepohnul a nebyla tím narušena vzájemná poloha jednotlivých nasnímaných souřadnic, 

což by mohlo zhoršit kvalitu celkového finálního digitálního modelu.  

 

 

Obrázek 18: Pracovní prostor s upnutým modelem hlavičky 

 

Pomocí softwaru Focus, který byl propojen s laserový skenerem a ramenem, se 

musela nastavit intenzita laserového paprsku, která určuje kvalitu nasnímaných dat 

na určitém povrhu, který je ovlivněn buď samotným materiálem snímané součásti, nebo 

její povrchovou úpravou. Správné nastavení intenzity laserového paprsku, k získání 

kvalitních dat, vyhodnocuje sám software.  

Po tomto nastavení laseru se každý model manuálně nasnímal. Skenování 

spočívalo v provedení několika jednotlivých skenů, které se dělaly z různých stran a úhlů, 

aby se pokryl celý povrch součásti (obr. 19). Skenování muselo probíhat pečlivě, aby 

nedošlo k vynechání některého místa modelu a zabránilo se tak vzniku slepého místa 

na ploše součásti. 
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Obrázek 19: Skenování modelu hlavičky 

 

 Jednotlivé skeny nám po odeslání nasnímaných dat do pracovního počítače 

vyobrazil software a my jsme tak mohli zkontrolovat, zda nám skeny na sebe navazují a 

tvoří tak celek (obr. 20). 

 

 

Obrázek 20: Model z nasnímaných dat 

Z obrázku jsou patrná i naskenovaná data, které nepatří naší součásti a leží mimo 

naši součást. Tyto nasnímané body konkrétně v našem případě patří svěráku, ve kterém 
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byla součást upnuta. Mohou se, ale vyskytnou i takové body, které vzniknout špatným 

odrazem laseru do snímací kamery. Odstranění těchto dat spočívá v jednoduchém 

manuálním označení bodů polygonem v softwaru a jejich smazání (obr. 21). 

 

 

Obrázek 21: Označení nasnímaných dat k odstranění polygonem 

 

Po odstranění nadbytečných dat byl použit rastrový filtr pro zmenšení počtu 

nasnímaných bodů, a to z důvodu, že finální naskenovaný model je složen z několika 

skenů, které se navzájem překrývají a každý tento sken obsahuje velký počet 

nasnímaných bodů. Jakákoliv manipulace a úprava tohoto modelu je s rostoucím počtem 

těchto bodů náročnější, protože s nimi počítá a pracuje výpočetní technika, která je 

výkonnostně omezena a nemusí vždy správně fungovat s takto objemnými daty.  

Protože povrch našich modelů, díky keramické modelovací hmoty, nebyl zcela 

hladký a byl spíše drsný, další filtrace nasnímaných dat spočívala v zmenšení úrovně 

detailů nasnímaného povrchu z hodnoty 0,01 mm na 0,1 mm. Pro naši součást není taková 

přesnost potřebná. Tato úprava vedla též ke snížení množství dat, ale i k částečnému 

vyhlazení povrchu součásti.   

Po těchto úpravách jsme získali vyfiltrovaná a ořezaná naskenovaná data, která 

tvoří model našich součástí (obr. 22). 
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Obrázek 22: Finální naskenovaná data tvořící model ergonomické hlavičky 

 

Z obrázku je patrné, že na modelu chybí naskenovaná spodní část hlavičky, která se 

nasazuje do žerdi (těla) pádla a spojuje tak tyto dvě části dohromady. Z důvodu upnutí 

hlaviček pádla za tuto část, nebylo možné část naskenovat vcelku kvůli zavazejícímu 

svěráku. Proto se tato část celá odstranila a bude následně vytvořena podle běžné hlavičky 

zvlášť v CAD softwaru a připojena k digitálnímu modelu hlavičky. 

6.2. Tvorba digitálních 3D modelů 

Z procesu skenování jsem získal naskenovaná data v tvořící modely 

z jednotlivých skenů. Tyto skeny jsou nyní tvořeny pomocí jednotlivých polygonových 

sítí (obr. 23). Z důvodu chybějící spodní části hlavičky, modely netvoří uzavřený celek. 

Proto je potřeba je zpracovat tak, aby tvořily uzavřené modely, a to z důvodu další úpravy 

a pro možnost výroby.   

 

Obrázek 23: Model hlavičky tvořený z polygonových sítí 



Aplikace reverse engineeringu na součást sportovního vybavení 

 

31 

  

Pro tento krok jsem použil software Rhinoceros, který dokáže, jak pracovat s daty 

ve tvaru STL, které jsou výstupem ze skenování a tvoří polygonové sítě zobrazující 

povrch součásti, tak nám i umožnit za pomocí funkcí softwaru vytvořit uzavřené modely 

hlaviček. 

6.2.1. Postup vytváření uzavřených 3D modelů v Rhinoceros 

Pro získání uzavřených modelů v softwaru Rhinoceros, jsem použil metodu 

pomocí funkce drapérie. Tuto metodu jsem použil pro její jednoduché a rychlé vyřešení 

problému neuzavřených modelů. Funkci drapérii si můžeme představit tak, že necháme 

tvarované těleso nebo tvarovanou polygonovou síť, která je náš případ, otisknout do 

vytvořené plochy svůj tvar. Tím získáme vytvarovanou jednotnou plochu podle naši 

součásti. Protože se ale do vytvořené plochy otiskne pouze polovina modelu, je třeba tuto 

drapérii provést dvakrát, a to jak z přední části modelu, tak i ze zadní. Následně se tyto 

dvě vytvarované plochy spojí. Celý tento postup můžeme vidět na následujícím obrázku 

(obr. 24). 

 

Obrázek 24: a) vytvoření plochy; b) otisknutý tvar modelu na ploše; c) spojená přední a zadní plocha 

 

V dalším kroku byla potřeba zbavit se dělící roviny, která nám dělila model na dvě 

části a byla pevnou součástí obou drapérií. Pro toto odstranění jsem použil metodu 

odsazení dělící roviny na obě strany o 2 mm a poté jsem pomocí funkce stříhat odstranil 

část mezi těmito odsazenými rovinami, včetně problémové dělící roviny. Tím vznikla 

mezera mezi vytvarovanými plochami. Ta se pomocí funkce plynulý přechod zaplnila 

novou vytvořenou plochou a vytvořila nám tak uzavřený model hlavičky. Tento postup 

můžeme vidět na následujícím obrázku (obr. 25). 
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Obrázek 25: a) odsazení dělící roviny; b) odstranění části mezi rovinami; c) vyplnění vzniklé mezery; d) uzavřený 3D  

model 

6.2.2. Konečné sestavení digitálních 3D modelů k výrobě 

K vytvoření finálních digitálních 3D modelů, které budou sloužit k samotné 

výrobě hlaviček, je potřeba ještě vytvořit a připojit tu část hlavičky, která je nasazená 

v žerdi (těle) pádla a drží tak tyto dvě části pohromadě. Tuto část jsem vytvořil samostatně 

v CAD programu Autodesk Inventor Professional 2018. Pro vytvoření této části mi jako 

předloha sloužila originální část z běžně dostupné hlavičky. Měření rozměrů jsem 

prováděl pomocí posuvného měřítka a postupně jsem tuto část vymodeloval tak, aby 

odpovídala po funkční stránce přesně podle části z běžné hlavičky pádla (obr. 26). 

 

 

Obrázek 26: Vymodelovaná spodní část hlavičky pádla 

 



Aplikace reverse engineeringu na součást sportovního vybavení 

 

33 

  

Průměr vrchního odsazení této „koncovky“ pádla je u každého modelu 

individuálně upravena, a to z toho důvodu, že modely hlaviček nemají v místě napojení 

přesný tvar kružnice vlivem tvarování hlavičky pomocí keramické modelovací hmoty. 

Proto jsem vždy tento průměr přizpůsobil každé hlavičce tak, aby pokryl celou plochu 

konce hlavičky.  

Po těchto úpravách jsem modely koncovek z CAD programu exportoval do 

souboru STL, který software Rhinoceros dokáže přečíst a pracovat s tímto formátem 

souboru. Po otevření koncovek v Rhinoceros následovalo pomocí základních funkcí 

softwaru jednoduché spojení s modely hlaviček a jejich sjednocení do jednoho celku. 

Tímto jsem získal finální digitální 3D modely hlaviček (obr. 27).    

 

 

Obrázek 27: Finální digitální 3D modely 
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7. Výroba ergonomické hlavičky 

Zhotovení naší ergonomické hlavičky do fyzické podoby spočívá ve vytisknutí na 

3D tiskárně, tedy aditivním způsobem výroby. Tato výroba je zvolena především 

z důvodu schopnosti vytvoření jakéhokoli tvaru. Příprava k vytisknutí a samotné 

vytisknutí hlavičky bylo provedeno zkušeným zaměstnancem školy, a to z časových 

důvodů, avšak konzultace provedení výroby proběhla společně. Z ekonomických důvodu 

byla vyrobena pouze jedna hlavička. 

7.1. Příprava a tisk hlavičky 

Před samotným vytisknutím naší součásti proběhla simulace tisku v příslušném 

softwaru, a to v GrabCADu (obr. 28). Simulace před vytisknutím sloužila především pro 

správné nastavení polohy modelu hlavičky, ve které se bude následně hlavička tisknout. 

Toto nastavení polohy je zejména důležité pro rozložení podpor. Protože tiskárna 

nedokáže tisknout části modelu, které leží ve vzduchu a nemají pod sebou žádný pevný 

podklad, na který se dá nanášet stavební materiál, je potřeba v těchto místech přítomnost 

podpěr. Tyto podpěry tvoří právě ten pevný podklad, na který se může tisknout už 

potřebná část modelu a zabráníme tak i zborcení modelu, který by se mohl absencí podpěr 

zdeformovat. Po vyzkoušení několika poloh byla vyhodnocena jako nejideálnější poloha 

horizontální, kdy model hlavičky leží na pracovní desce. 

 Horizontální poloha modelu při tisknutí byla vybrána nejen z důvodu malého 

množství podpěr, a tím i zamezení použití nadbytečného množství materiálu, ale i 

z charakteristiky vrstvení modelu. Z pohledu tisku by ideální poloha byla taková, kdyby 

model hlavičky byl vertikálně vůči pracovní desce 3D tiskárny. Množství podpěr by byl 

minimální a z ekonomického a časového hlediska by tak toto provedení bylo 

nejvýhodnější. Proč ale tato možnost nebyla provedena, je právě z důvodu charakteristiky 

vrstvení materiálu. Pokud bychom hlavičku postavili na výšku, vrstvy by byly vodorovné.  

Když se ale zamyslíme, v jakým směru je při pádlování největší namáhání na hlavičku, 

tak je to přesně rovnoběžně vůči jednotlivým vrstvám modelu, a tím by pevnost modelu 

mohla být ohrožena a při lehkém zabrání pádlem by se mohla hlavička snadno zlomit. 

Kdežto při horizontálním položení modelu bude vrstvení modelu vůči směru síly 

namáhání kolmé, a proto by hlavička měla vydržet daleko větší namáhání, aniž by se 

zlomila. 
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Obrázek 28: Simulace tisku v GrabCADu s vygenerovanými podpěrami 

 

Tisknutí bylo provedeno technologií FDM, tedy postupným nanášením 

stavebního materiálu, v našem případě se jedná o materiál ABS, ve formě tenkého 

nataveného proužku. Tisknuto bylo na tiskárně F370 od firmy Stratasys (obr. 29). 

Specifikace tiskárny jsou v následující tabulce (tab. 2). Samotný tisk hlavičky trval 

přibližně 4 hodiny.  

 

 

Obrázek 29: 3D tiskárna F370 od firmy Stratasys [19] 
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Technické specifikace 3D tiskárny F370: 

Tabulka 2: Specifikace 3D tiskárny F370 od Stratasys [19] 

Product specifications 

System Size and Weight 1626 x 864 x 711 mm, 227 kg with consumable 

Noise Specification 46 dB maximum during build, 35 dB when idle 

Model Capabilities 

Maximum Build Size 355 x 254 x 355 mm 

Model Materials 
PLA; ABS-M30; ASA; PC-ABS; QSR 

support material 

Layer Thickness 

 0,33 mm 0,254 0,178 0,127 

PLA  x   

ABS x x x x 

ASA x x x x 

PC-ABS x x x x 

Accuracy 
Parts are produced eithin an accuracy +/- .200 mm or +/- .002 mm/mm, 

whichever is greater. 

Material Delivery Options 

Stratasys F370 = 4 material spool bays, 2 for model, 2 for support located in 

a drawer on the front of the unit 

 

Network Connectivity 

Wired: TPC/IP protocols at 100 Mbps minimum 100 base T, Ethernet 

protocol, RJ45 connector 

Wireless: IEEE 802.11n.g, or b; Authentication: WPA2-PSK, 802.1xEAP; 

Encryption: CCMP, TKIP 

Software 
GrabCAD Print (download): F370 

Insight software license: Stratasys F370 only 

System Requirements 
Windows 7, 8, 8.1 and 10 (64 bit only) with a minimum of 4 GB RAM (8 

GB or more recommended) 

Operating Environment 
Operating: Temperature 15-30 °C, Humidity: 30-70% RH 

Storage: Temperature 0-35°C, Humidity: 20-90% RH 

Power Requirements 100-132V/15A or 200-240V/7A. 50/60 Hz 

Regulatory Compliance 
CE, FCC, EAC, EMC (low-voltage directive), TUV, FCC, RC, RCM, RoHs, 

WEEE, Reach 
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7.2. Finální úprava vytisknuté hlavičky 

Po vytisknutí jsme získali plnohodnotný fyzický model naší ergonomické 

hlavičky, ale i s vytisknutými podpěrami (obr. 30). Proto bylo potřeba tyto podpěry 

manuálně odstranit, a to pomocí obyčejného kuchyňského nože menších rozměrů. K 

odstranění podpor existuje více způsobů. Jedním z nich je takový, že podpory jsou 

z jiného materiálu, než stavební materiál a tyto podpěry se pomocí ponořením modelu do 

příslušných chemikálií rozpustí. K tomuto způsobu je ale potřeba přizpůsobené 

pracoviště, proto jsem zvolil manuální odstranění podpěr.  

 

 

Obrázek 30: Vytisknutá hlavička s podpěrami 

 

Po odstranění podpěr jsem získal čistý model vytisknuté hlavičky (obr. 31). 

Struktura povrchu je dána jednotlivými vrstvami, které se postupně na sebe nanášely a 

tvoří nám tak hrubý povrch. Protože naše hlavička je z materiálu ABS, dá se tato struktura 

zjemnit či úplně vyhladit pomocí acetonu. Aceton totiž rozpouští materiál ABS. 

Působením acetonu se vnější povrch výtisku začne naleptávat a vyhladí se tak drážky 

způsobené nanášením jednotlivých vrstev materiálu a vytvoří zcela hladký povrch. 

Způsoby, kterým se dá aplikovat aceton na výtisk, jsou základní dva. První je ponoření 

modelu do acetonové lázně a ponechání výtisku určitou dobu v lázni. Druhý způsob je 

nechat působit acetonové výpary v uzavřené nádobě. Aceton a jeho výpary jsou lidskému 
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zdraví škodlivé, a proto je potřeba tuto úpravu dělat v dobře větraných místnostech, 

nejlépe k tomu určených laboratoří. Protože by v našem případě šlo pouze o čistě 

estetickou úpravu, která by neměla příliš velký vliv na funkčnost hlavičky a ze škodlivosti 

acetonu, jsem od této úpravy opustil.  

 

 

Obrázek 31: Konečná ergonomická hlavička pádla 
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8. Experimentální testování 

Po vyrobení a očištění následovalo vložení hlavičky do těla pádla (obr. 32). 

Experimentální testování bylo prováděno při tréninku dračích lodí klubu Prague Dragons 

na řece Vltavě. Hlavičku jsem při pádlování vyzkoušel jak já sám, tak i další dvě osoby, 

přičemž jedna z nich byla dlouholetá a zkušená jezdkyně dračích lodí (obr. 33).  

 

Obrázek 32: Hlavička nasazená v těle pádla 

 

 Protože vytisknutá hlavička nesla tvar ruky mého vedoucího, který nebyl 

na tréninku přítomen, vybrali se lidé s podobně velkou rukou. Připomínky a hodnocení 

hlavičky nelze tedy hodnotit objektivně. Jde o čistě subjektivní názory a připomínky 

testujících osob.  

 Jako první věc, která se takto zhotovené hlavičce dá vytknout, je její velikost. U 

všech testovaných, včetně mě, tato větší velikosti oproti běžné hlavičce doopravdy byla 

cítit hned po prvním uchopení pádla. Při pádlování ale mně osobně tato velikost spíše 

vyhovovala a při silnějším záběru jsem cítil větší stabilitu ruky v uchopení.  

 Druhá věc na vytknutí je hrubá struktura povrchu hlavičky. Všichni testující se 

ohledně této věci shodli, že je to negativní vlastnost hlavičky. Při vytisknutí se provádí 
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různé úpravy povrchu na vyhlazení. O jednom takovým způsobu úpravy píšu v práci 

výše. Tuto úpravu jsem však neprovedl v domnění zbytečné ztráty času a pouze 

v estetické změně. Při krátkých trasách by tato vlastnost nebyla ani tak moc na obtíž, ale 

po delším používání pádla bylo cítit na rukách, že může dojít k vytvoření puchýřů.  

 Poslední vlastnost hodnocení je tvarování hlavičky podle ruky. Jak už jsem již 

zmínil, tato hlavička je dělaná pouze na ruku konkrétního člověka, proto toto hodnocení 

nemůže být objektivní. První část hlavičky, která nese stopy po tvarování prvních třech 

prstů ruky (palec, ukazováček, prostředníček), seděla všem testujícím. Druhá část 

hlavičky, která byla vytvarovaná podle zbylých prstů, už neseděla nikomu přesně. Jde 

právě o zmíněnou individuálnost tvaru hlavičky. 

 

 

Obrázek 33: Experimentální testování hlavičky při tréninku dračích lodí 

 

8.1. Zhodnocení hlavičky 

Hodnocení hlavičky po experimentálním testování nebylo zcela pozitivní, ale ani 

negativní. S lidmi, s kterými jsem testoval hlavičku, jsme se shodli, že pokud by se 

vytvářela další takováto ergonomická hlavička, měl by se hlavně klást větší důraz 

na úpravu velkosti hlavičky. Model hlavičky, která měla menší rozměry, protože byla 

závislá pouze na velikosti ruky bez podkladu běžné hlavičky, mám vytvořenou pouze 
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v digitální podobě. Protože se zhotovovala do fyzické podoby pouze jedna hlavička, 

vybrána byla právě ta s tvarem ruky mého vedoucího. Pokud by se tisklo více hlaviček, 

je docela možné, že by právě ta hlavička bez základu běžné hlavičky tento problém 

s velikostí neměla.  

Dále se měla hlavička podrobit finální úpravě povrchu, a to vyhlazení pomocí 

acetonu. Tato úprava by se dala provést ale i dodatečně po tomto experimentálním 

testování.  

Pozitivum hlavičky je určitě její tvarování pro prsty a celkovou dlaň. Jistota 

uchopení pádla je tímto tvarováním větší oproti běžným hlavičkám, a to i přes její 

tvarování na konkrétní ruku. Týká se to ale pouze kratších tras, kdy je potřeba vydat 

maximum síly v pádlování. Při pádlování delších tras mají běžné hlavičky tu výhodu, že 

se dá chytnou více způsoby a ruce tak ulevit od jednotvárného držení pádla.  

Celkově hlavička, pokud by prošla nejen velikostními a povrchovými úpravami, 

ale i úpravou tvarování s ohledem na více univerzální použití, tak své místo ve vodních 

sportech, zahrnující použití pádla, určitě najde.  
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9. Ekonomická kalkulace 

Výroba ergonomické hlavičky pádla, která nese konkrétní tvar ruky určitého 

člověka, je záležitostí individuálního přístupu. Výroba jedné hlavičky není zcela určitě 

výhodná. Aby se náklady na vytvoření a výrobu zmenšily a byly tak přijatelné, musela 

by výroba být optimalizovaná pro vytvoření více hlaviček v kratších časech a při využití 

méně prostředků. Náklady na zrealizování naší hlavičky jsou v následující tabulce (tab. 

3).  

Tabulka 3: Náklady na zrealizování ergonomické hlavičky 

Položka Čas Cena Celkem 

Běžná hlavička  100 Kč 100 Kč 

Keramická modelovací 

hmota 
 70 Kč 70 Kč 

Skenování hlavičky 
45 min + 25 min 

příprava 
1 500 Kč/hod 1 750 Kč 

Materiál (hlavička 

spotřebovala 170 g) 
 7 500Kč/kg 1 275 Kč 

3D tisk 
4 hod  

+ 20 min příprava 
  

Úprava dig. modelu 40 min 200 Kč/hod 133 Kč 

Příprava keramického 

modelu 
30 min 200 Kč/hod 100 Kč 

Úprava vytisknutého 

modelu 
20 min 200 Kč/hod 67 Kč 

Celkem 420 min  3 495 Kč 

 

Mzdy za úpravu digitálního modelu, přípravu keramického modelu a úpravy 

vytisknutého modelu jsou ohodnoceny tak, jak bych si představoval v praxi. Cena 

samotného provozu 3D tiskárny během tisknutí není známa, proto tato kalkulace je čistě 

orientační. 

Celkový čas, který hlavička pádla zabrala od vytvoření keramického modelu až 

po finální výtisk, činí 7 hodin.  Cena hlavičky pádla, kdy jsou v ceně zahrnuty veškeré 

známé náklady na zrealizování hlavičky, činí 3 495 Kč. Konečná cena by ve skutečnosti 

byla ještě o něco vyšší, protože by zahrnovala i provoz 3D tiskárny, který zde není 

ohodnocen. 
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Po této orientační kalkulaci vidíme, že výroba takovéto ergonomické hlavičky 

není zcela levnou záležitostí. Je to dáno především individuálním přístupem. Pokud by se 

ale hlaviček vyrábělo více, mohly by se například použít jiné metody pro získání 

digitálních dat, a to třeba použitím stroje CMM se skenovací hlavou místo laser skeneru. 

Tyto CMM se skenovací hlavou zvládnou získání digitálních dat v mnohem menších 

časech. Dále by se namísto keramické modelovací hmoty, která se na vzduchu vytvrzuje, 

mohl použít jiný materiál pro opakovatelné získání tvaru ruky. Také pokud by se podpěry 

vytisknuté hlavičky odstraňovaly rozpuštěním v příslušném roztoku, čas na výrobu by se 

zkrátil.   
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10. Závěr 

Cílem této práce bylo představení a vyhodnocení jednoduché aplikace, kdy se 

realizovala součást sportovního vybavení pomocí procesu reverzního inženýrství, a to 

konkrétně ergonomická hlavička pádla. V první části práce jsem se obecně zabýval 

především reverzním inženýrstvím, kde jsem popsal, jaký je princip tohoto procesu, co 

tento proces obnáší a co je s ním spojené. Protože se naše součást vyráběla pomocí 

technologie 3D tisku, věnoval jsem část práce i tomuto konkrétnímu problému. Obecně 

jsem technologii popsal a představil jsem tři základní technologie 3D tisku, které se běžně 

v dnešní době používají a uvedl rozdíly jednotlivých metod. Dále jsem se v práci věnoval 

konkrétním aplikacím reverzního inženýrství ve sportovním odvětví. 

Další část práce je zaměřená už na konkrétní problém, a to zrealizování 

ergonomické hlavičky pádla. Jako prvním krokem byla potřeba získat otisk ruky 

na hlavičku. Pro tento krok jsem použil keramickou modelovací hmotu, kterou jsem 

nanesl na běžnou hlavičku pádla a do takto připravené hlavičky ruku otiskl. Po získání 

několika modelů hlaviček, bylo potřeba tyto modely převést do digitální podoby. Pro tuto 

aplikaci jsem použil snímací systém laser skeneru, kterým jsem keramické modely 

nasnímal. Získané digitální data bylo následně potřeba poupravit tak, aby tvořili spojenou 

jednotnou plochu, která je potřeba pro odeslání na 3D tiskárnu. Na tuto úpravu jsem 

použil software Rhinoceros, ve kterém jsem používal základní a jednoduché funkce, 

v našem případě ale zcela dostačující. Protože nasnímané modely neměly z důvodu 

upnutí spodní část hlavičky, která se nasazuje do těla pádla, byla potřeba tuto část 

vymodelovat. Pro tento krok jsem použil software Inventor Professional 2018. Po spojení 

vymodelované spodní části s digitálním modelem hlavičky vznikl finální digitální model, 

který se mohl poslat na 3D tiskárnu k vytisknutí. Z ekonomických důvodů se tiskla pouze 

jedna hlavička s tvarem ruky vedoucího práce. Vytisknutá hlavička se podrobila 

odstranění podpěr a montáží na pádlo.  

Experimentální testování hlavičky proběhlo na tréninku dračích lodí, kdy 

ergonomickou hlavičku vyzkoušeli tři lidé, včetně mě samotného. Protože hlavička nesla 

tvar konkrétní osoby, její hodnocení bylo čistě subjektivní.  

Celý postup, který jsem použil při tomto realizování, se zakládá na použití 

příslušného softwaru Rhinoceros a na co nejrychlejším a nejjednodušším způsobu získání 

hotové součásti od jejího návrhu, bez velkého důrazu na přesnost. Proto jsme si mohli při 
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vytváření jednotného digitálního modelu část plochy součásti nechat vytvořit samotným 

softwarem. Pokud bychom potřebovali zcela přesný výrobek, jako vytvořený keramický 

model, tato metoda by nebyla vhodná a musela by se vymyslet a použít jiná, popřípadě 

použít jiný software.   

Pro představu, jak moc časově a finančně byla celá tato aplikace náročná, je 

zhotovená přibližná ekonomická kalkulace.  
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