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 3D TISK  |  TRENDY

PETE BASILIERE

Především je potřeba upozornit, že „3D tisk“ 
není žádná konkrétní technologie, jak by se 
ze zjednodušujících článků v médiích 

mohlo zdát. Globální instituce ASTM Internati-
onal (ASTM je zkratka z American Society for Tes-
ting and Materials; původně šlo o americkou insti-
tuci – pozn. překl.) definuje 3D tisk jako „doplň-
kový způsob výroby“ („additive manufacturing“ – 
pozn. překl.).

Nyní existuje zhruba sedm používaných kon-
krétních technologií a další jsou v různých stadi-
ích vývoje. Jednotlivé technologie spočívají 
v rozličných způsobech selektivního přidávání 
nebo naopak ubírání materiálu; pro tento článek 
to není podstatné.

3D tisk je rychle se rozvíjejícím oborem. 
Hlavními faktory růstu je všeobecné dozrávání 
technologií, provázené poklesem cen a naopak 
růstem kvality, včetně rozšiřování okruhu využi-
telných materiálů a spolehlivosti. Důležitým či-
nitelem v podnikové sféře je především to, že or-
ganizace si začínají uvědomovat, jaký potenciál 
3D tisk má.

Ze zkušeností analytiků Gartneru vyplývá, že 
mnoho manažerů nezaregistrovalo vývoj 3D 
tisku a zůstali u představy, že jde o extrémně in-
vestičně náročnou záležitost. Na druhou stranu 
fakt, že ceny hardware pro 3D tisk dramaticky 
klesají, by neměl odvést pozornost od dalších 
nutných nákladů. Množí se případy, kdy firmy 
investovaly do 3D tisku na základě úspěšných pi-
lotů – ale zapomnělo se, že pro běžné nasazení 
je potřeba mít dostatečný okruh pracovníků, 
kteří disponují specifickými znalostmi 
a schopnostmi.

Transformace maloobchodu
3D tisk představuje pro maloobchod mnohem 
více než jen další zboží k prodeji.

Jistě, 3D tiskárny – a podobně jako u klasic-
kých tiskáren především spotřební materiál – 
budou představovat zajímavý trh. Ale na masové 
využití běžnou spotřebitelskou veřejností si 3D 

tisk bude muset počkat ještě nejméně pět let – 
možná až deset.

Již v bezprostřední budoucnosti však 3D tisk 
nabízí obchodníkům konkrétní možnosti využití. 
Reflektuje totiž dva zásadní spotřebitelské 
trendy: zákazníci očekávají, že veškeré zboží je 
neustále skladem, a vyžadují rozsáhlé možnosti 
personalizace/kustomizace.

Jednou z možností, jak využít 3D tisk v re-
tailu, je pojmout jej jako alternativní způsob zís-
kání zboží, které momentálně není na skladě (ať 
už proto, že se nečekaně rychle vyprodalo, nebo 
proto, že se nevyplatí ho na skladě držet, když 

existuje alternativa v podobě 3D tisku). Druhou 
možností je využít technologii 3D tisku k úpra-
vám zboží (kustomizace). Nepochybně se také 
objeví obchodníci, kteří nabídnou služby zalo-
žené na 3D tisku: „Navrhni doma – vytiskni si 
u nás“, „Pošli digitální návrh – doručíme ti vý-
robek“ nebo třeba „Pošli výrobek, doručíme ti 
jeho kopie“.

3D tisk v dohledné době rozhodně nenahradí 
klasické výrobní procesy – spíš bude jejich do-
plňkem. Rozhodně však způsobí eliminaci hra-
nic mezi výrobou a prodejem, což bude mít ši-
roké dopady, z nichž některé dnes ještě nedoká-
žeme předvídat. Od samého počátku experimen-
tování se 3D tiskem je však třeba mít na zřeteli 
právní souvislosti, především otázky duševního 
vlastnictví a odpovědnosti za škody.

Co se týče duševního vlastnictví, v této sou-
vislosti stojí za pozornost jeden z takzvaných 

Mediální vlna zájmu má na zájem byznysu o 3D tisk paradoxně tlumící vliv. 
Ale 3D tisk má opravdu potenciál transformovat celá odvětví a také přinést 
bezprostřední efekty pro organizace z nejrůznějších oborů. Největší dopad 
bude mít 3D tisk na maloobchod.

Útok na duševní vlastnictví

Trh 3D tiskáren
Podle prognózy analytiků společnosti Gartner poros-
tou do roku 2017 prodeje 3D tiskáren průměrným 
ročním tempem 95 procent. Globální tržby výrobců 
vzrostou mezi roky 2012 a 2017 z 290 milionů dolarů 
na více než 5,7 miliardy dolarů.

strategických plánovacích předpokladů, vypraco-
vaných společností Gartner: 3D tisk bude mít na 
svědomí obrovské ztráty v oblasti duševního 
vlastnictví – kolem roku 2018 to už bude nej-
méně 100 miliard dolarů ročně.

Řešení otázek okolo duševního vlastnictví – 
tedy především patentů a průmyslových vzorů 
a také autorských práv k CAD plánům – bude 
významným inhibitorem rozvoje 3D tisku; zá-
jemci by měli úzce spolupracovat s právníky na 
hledání obchodních modelů a formulování přija-
telných právních podmínek.

Významnou obavou také je, že obchodník 
může být odpovědný za případná selhání pro-
duktů vyrobených podle plánů, které dal k dis-
pozici. Také tyto otázky je nutné pečlivě řešit 
s právními poradci a manažery pro compliance 
(termín pro soulad s požadavky, většinou legislativ-
ními a regulatorními, pozn. překl.).

Další dopady 3D tisku
Ke 3D tisku se upínají naděje teoretiků technic-
kého designu produktů, že by mohl umožnit ná-
vrat od restriktivního designu k ideálnímu. Jde 

o to, že design se v posled-
ních desetiletích dostal 
pod zničující tlak snižo-
vání nákladů a optimali-
zaci výrobních postupů. Ve 
jménu těchto cílů jsou de-
signéři nuceni přepracová-
vat pro masovou výrobu 
své původní – s nadsázkou 
ideální – návrhy často až 
k nepoznání. Na 3D tisk se 
omezení, kladená na de-
sign pro masovou výrobu, 
samozřejmě nevztahují. 
Existují zase jiná, často 
ještě drastičtější.

Některá odvětví 3D tisk 
již změnil. Například dr-
tivá většina vnějších kon-
strukcí naslouchadel pro 
nedoslýchavé (vnitřních 
i vnějších) je vyráběna me-

todami 3D tisku. Podobně dopadnou i další od-
větví, implementace metod 3D tisku do dodava-
telských řetězců v automobilovém průmyslu již 
existuje a na řadě bude například letecký 
průmysl.

Samozřejmě že 3D tisk trpí řadou výrazných 
omezení. Například materiálových: existují 
zhruba čtyři tisíce různých plastů, využívaných 
ve výrobě – ale pro 3D tisk je jich k dispozici ne-
celých dvě stě.

Potenciál 3D tisku je přesto obrovský a pod-
niky by měly investovat do jeho využití. ■

Autor je analytikem společnosti Gartner

Zaujal vás tento příspěvek?
Čtěte související články s příbuznou
tematikou on-line.
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