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Stručný popis projektu 

V projektu studenti navrhnou vlastní konstrukci mostu přes zadané údolí a nebo mohou použít mostní 
konstrukci dle zadání. Konstrukci nejdříve nakreslí v programu Autocad ve 2D a následně stavbě přidají 
třetí rozměr. Hotovou stavbu pak vyexportují do stl souboru a v programu PrusaSlicer si připraví gcode, 
aby bylo možné výtvor vytisknout.  

 

Cíle projektu 

Cílem projektu je procvičení základních příkazů v AutoCADu, využití příkazů pro přesné kreslení (úchop, 
trasování, orto, …) a také se naučit základní příkazy pro 3D modelování. Studenti se také naučí vnímat 
měřítko.  

V AutoCADu se údolí a most nakreslí ve skutečných rozměrech a potom je třeba upravit měřítko pro 
export do STL souboru. I při samotné přípravě gcodu je ještě možné měřítko upravit. 

Při vytváření mostu mohou využít své fantazie a nebo předem připravené podklady. Musí však být 
dodrženy limity 3D tisku.  

Výsledkem bude most v přesně určeném měřítku (1:1000 nebo 1:2000), který bude možné darovat 
blízké osobě nebo je možné most využít do školní soutěže o nejlepší ztvárnění mostního objektu.  

 
Cílová skupina 

Projekt je vhodný pro žáky střední školy nebo i pro žáky II. stupně, kteří mají zkušenosti s CAD 
softwarem. Projekt je využit v předmětu CAD systémy ve druhém ročníku na střední škole. 

 

Potřebné znalosti 

Středně pokročilý s prací v CAD softwaru ve 2D, začátečník ve 3D kreslení (orientace v souřadnicovém 
systému a vytáhnutí hran). Pro překreslení údolí či celého mostu je potřeba samostatné práce v CAD 
softwaru a používání hladin (usnadní práci). Pro převod do 3D je potřeba se orientovat ve funkčnosti 
souřadnicového systému a vytáhnutí 2D hran do 3D ploch (stačí ovládat funkci "Vytáhnout" či "klikněte a 
protáhněte"). 



Čas potřebný ke zpracování projektu 

Před projektem je vhodné věnovat přípravě cca 45 minut (dle zkušeností vyučujícího s AutoCADem). 
Vyzkoušet překreslit údolí či most dle předlohy nebo navrhnout vlastní konstrukci a vymodelovat ji ve 
3D. Dle zkušeností studentů a zvoleného zadání je také možné volit čas na zpracování projektu.  

2D údolí + most  45 - 90 minut (záleží na zkušenostech studentů) 

3D modelování (dle složitosti) 45 - 90 minut 

Délka tisku mostu s obkladem v měřítku 1:2000 dle přiloženého slt souboru a gcodu 2 hodiny a 12 minut 
(výplň 15%, výška vrstvy 0,15 mm). 

 

Potřebné vybavení 

PC s Autocadem, či jiným CAD softwarem, který umí pracovat se 3D prostorem. 

 

Potřebné soubory a dokumenty (seznam příloh) 

Prezentace, návod, nákres údolí (pdf, papír A3), nákres údolí s mostem (pdf, papír A3), stl., gcode, tipy a 
triky. 

Dle zvolené varianty rozdat žákům v papírové podobě nákresy. Je možné žákům také poskytnou pouze 
pdf soubory, ale podle papírové předlohy se objekt překresluje lépe.  

 

Postup 

1. hodina (45 minut) 

● pomocí prezentace představíme projekt (co nás čeká následující hodiny) 
● můžeme ukázat již hotový projekt 
● rozdáme zadání (na výběr jsou 3 varianty, vyučují dle zkušeností studentů zvolí vhodnou 

variantu) 
● diskuze nad rozdanými materiály - zda všichni rozumí zadání 
● práce v AutoCADu - kreslení 2D údolí a mostní konstrukce (dle předlohy a nebo vlastní) 

2. hodina (45 minut) 

● práce v AutoCADu - pokračování na 2D modelu  
● kontrola 2D modelu 

3. hodina (45 minut) 

● práce v AutoCADu - 3D modelování - vytažení hran 
● publikace návrhu do stl. je vhodné použít měřítko 0,001 (odpovídá 1:1000) 

 



4. hodina (45 minut) 

● otevření PrusaSliceru a nastavení 3D tisku 
○ je vhodné pustit prezentaci s parametry tisku 

Základní parametry 3D tisku: 

○ Print Settings: „0.15mm QUALITY MK3” 
○ Filament: „Prusament PLA” 
○ Printer: „Original Prusa i3 MK3S” 
○ Supports: „None” 
○  Infill: „15%” 

● Vytvořte .gcode (soubor konkrétních instrukcí pro tiskárnu). 
● Exportujte .gcode, pojmenujte jej a uložte na SD kartu. 
● 3D tisk 

○ připravte si hladkou tiskovou podložku, odmastěte ji 
○ vložte do tiskárny filament 
○ společně se studenty vložte SD kartu do tiskárny a v jejím menu zvolte “Print from SD” 

potvrďte stisknutím tlačítka, zvolte příslušný soubor .gcode vašeho modelu (bude ve 
výběru úplně nahoře) a znovu potvrďte 

○ sledujte nahřívání podložky a trysky, poté kalibraci (proběhne automaticky) 
○ pokud jste absolvovali lekci „úvod do 3D tisku”, opakujte se studenty principy fungování 

technologie FFF, které nyní sledují - pohyby podložky a tiskové hlavy, posouvání 
filamentu, chlazení pomocí ventilátorů 

 

 
  



Tipy a rady na modelování v AutoCADu 

Pro kreslení používejte křivku, je lepší než úsečka. Nakreslené čáry budou jeden objekt a nemusíte tak 
vše stále dokola spojovat. 

Pro přesné kreslení používejte vždy správný druh úchopu. Používejte také trasování.  

Využívejte funkce pro modifikaci objektů již nakreslených objektů (kopírování, zrcadlení, …). 

Vždy se na modelovaný předmět dívejte z různých stran. Perspektiva může klamat! Nastavte si pohled 
vždy tak, abyste i v zápalu práce na svůj výtvor dobře viděli! Používejte orbit nebo volný orbit pro 
natáčení objektů. 

Myslete na minimální tisknutelnou velikost detailu. Detail nemůže být užší než průměr trysky (0,4 mm) a 
nižší než výška tiskové vrstvy (cca 0,2 mm). Menší detaily bude PrusaSlicer prostě ignorovat, nedostanou 
se ani do souboru .gcode, tedy se vůbec nevytisknou. I detaily větší než toto minimum můžou být příliš 
křehké nebo skoro nebudou vidět. Přemýšlejte nad stylizací, předmět složený z vhodně zvolených 
jednoduchých tvarů může být nakonec hezčí než ten se zbytečně složitými malými detaily. 

Pozor na to, aby objekty nevisely ve vzduchu, i malá škvírka mezi objektem a podložkou způsobí, že se 
nevytiskne. Kontrolujte si svoji práci z více úhlů pohledu, jinak chyby neodhalíte! 

Pozor na převisy, z objektů nesmí nic „trčet” příliš do stran nebo dlouhá vodorovná plocha bez podpory 
nebude vytisknutá dobře. Správné nejsou ani vysoké a úzké prvky. Při tisku se prvek začne chvět.  

Zjednodušeně - pokud něco připomíná písmeno „Y”, je to ještě v pořádku, písmeno „T” už ne. 

Pokud se nám modelování vymkne z ruky, něco strašně zvětšíme, zmenšíme, posuneme do dálky nebo 
zdeformujeme, než se snažit to zachránit, je většinou lepší použít funkci Zpět (Ctrl + Z) :-) 

 


