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1 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP, ZÁKLADNÍ
USTANOVENÍ PRÁVNÍCH NOREM O BEZPEČNOSTI
PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA, HYGIENA PRÁCE
Rozvrh učebního dne, organizace učebního dne a povinnosti žáka. Základní ustanovení
právních norem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a požární
ochraně – Ústava ČR, zákoník práce v platném znění, předpis č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Řízení a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) v organizaci –
odpovědnost organizace, pracovníků a žáků za BOZP.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném
dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, HYGIENA PRÁCE
• Nejčastější zdroje a příčiny pracovních úrazů – registrace a evidence úrazů, evidence
a registrace pracovních a školních úrazů.
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků. Druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků (ochranná
zařízení, osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky).
• Prevence rizik při pracovních činnostech v daném oboru, rizika na pracovištích, práce
zakázané mladistvým, práce ve výškách, manipulace s materiálem a jeho doprava.
• První pomoc při úrazech na pracovišti.
• Žáci budou seznámeni se školním a dílenským řádem.

Bezpečnost při práci s ručním nářadím a s mechanizovanými nástroji
Školení o bezpečnosti práce a požární ochrany pro žáky všech ročníků. Při instruktáži
k jednotlivým tematickým celkům výuky se s důrazem zabýváme bezpečnostními
aspekty práce s ručními nebo mechanizovanými nástroji, pracovními postupy,
technologií správného použití nástrojů a otázkou, co je žádoucí, a co je zakázané. Dále
se věnujeme tomu, jaké nebezpečí hrozí žákům, případně jejich okolí při nedodržení
správného technologického a bezpečného postupu při práci.
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Poskytnutí první pomoci při úrazech
Každý pracovník a žák musí znát pravidla poskytování první pomoci a musí ji umět
poskytnout. Pro poskytnutí první pomoci musí být každé pracoviště vybaveno příruční
lékárničkou.

PRVNÍ POMOC
VE ČTYŘECH KROCÍCH
DÝCHÁNÍ

1

• Zjistěte, jestli zraněný dýchá.
• Pokud DÝCHÁ, zvedněte mu nohy
nahoru, někdy to stačí, aby se probral.
• Pokud NEDÝCHÁ, zavolejte linku 155.

LINKA 155

2

• Zavolejte linku 155, představte se,
řekněte co se stalo, komu a kde.
• Odpovězte na otázky operátora.

VODOROVNÁ POLOHA

3

• Zraněného přemístěte do vodorovné
polohy.
• Zakloňte mu hlavu. To zlepší
průchodnost dýchacích cest.

MASÁŽ SRDCE

4

• Nahmatejte dolní konec hrudní kosti.
• Přiložte ruku do střední části hrudní
kosti. Druhou ruku dejte na hřbet první
ruky. Lokty musí být napjaty.
• Stlačujte hrudník 100× za minutu
(rytmus písničky Rolničky), dokud
nepřijede záchranná služba.
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Některé příklady poskytnutí první pomoci při úrazech
Zlomeniny – nesnažíme se napravovat, zajistíme nehybnost
končetiny a dopravíme postiženého k ošetření nebo
přivoláme lékařskou pomoc.
Zajištění základních životních funkcí, pokud nastane
zástava dechu nebo výpadek srdeční činnosti. Základem
je stlačování hrudníku 100× za minutu, a to až do chvíle,
než přijede kvalifikovaná lékařská pomoc. Závisí na tom
život postiženého, neboť k vážnému poškození mozku stačí
5 minut, během nichž není zásoben kyslíkem.
Krvácení – tepenné, nebo žilní. Nebezpečí velké ztráty krve
a úmrtí postiženého. Musíme zastavit krvácení za každou
cenu, i za cenu zastavení krvácení nečistou rukou. Přikládáme
tlakové obvazy a, je‑li to nutné, použijeme zaškrcení
končetiny; v tom případě je však důležité napsat čas, kdy bylo
zaškrcení provedeno, aby nedošlo k odumření tkání z důvodu
neprokrvení. Samozřejmě následně vyhledáme odbornou
pomoc. Došlo‑li již k nějaké ztrátě krve, je nutné položit nohy
výše, podložit je, aby zůstaly prokrveny životně důležité
orgány. Provedeme opatření proti šoku, zajistíme přísun
tekutin, zamezíme prochladnutí…
Zasažení očí – Chemikálií – vypláchnout oči silným proudem
vody a vyhledat lékařskou pomoc. Mechanické poškození
oka – vyhledáme neprodleně lékařskou pomoc. Chemikálie,
barvy atp. je třeba uchovávat v originálních obalech a před
použitím se z obalu seznámit nejen s technologií použití, ale
i s první pomocí při potřísnění, požití apod.
Popálení – Snažíme se zabránit propuknutí šoku a postižené
místo ochlazujeme vodou, sněhem. Spálenina bývá sterilní,
nenanášíme žádné léky, mastičky, ale vyhledáme pomoc
lékaře.

V případě všech větších úrazů použijeme tel. číslo 155, příp. 112 (IZS).
Od roku 2010 se neškoleným laickým zachráncům doporučuje při základní
neodkladné resuscitaci pouze stlačovat hrudník a neprovádět umělé
dýchání z úst do úst. Zachránci vyškolení v resuscitaci by měli klasickým
způsobem střídat komprese hrudníku a umělé vdechy v poměru 30 : 2.
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Integrovaný záchranný systém – tel. 112
Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel
spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní
správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění
záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.
Základní složky IZS:
• Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)
• Zdravotní záchranná služba (ZZS)
• Policie České republiky (PČR)
Ostatní složky IZS:
• Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
• Obecní policie
• Orgány ochrany veřejného zdraví
• Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
• Zařízení civilní ochrany
• Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným
a likvidačním pracím
Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného
záchranného systému. Pokud zasahuje více složek IZS, na místě většinou velí příslušník
Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje záchranné
a likvidační práce. Operační a informační středisko HZS ČR povolává a nasazuje potřebné
síly a prostředky jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni
je pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva
vnitra.
Velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci.
Může mj. zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob
nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního
prostředí. Velitel zásahu je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby
k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost tuto
žádost o pomoc při řešení mimořádné události vyslyšet.
Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů,
zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií,
dopravních nehod atd.).
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Tísňová volání
Tísňovým voláním se rozumí volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu
a uvedena v telefonních seznamech, a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví
nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup.

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
• 150 Hasičský záchranný sbor
• 155 Zdravotnická záchranná služba
• 158 Policie ČR
• 156 Obecní (městská) policie
• 112 Integrovaný záchranný systém – jednotné evropské číslo tísňového
volání

V roce 1991 Rada Evropských společenství vydala rozhodnutí o zavedení jednotného
evropského čísla tísňového volání. Stalo se tak především z důvodu usnadnění
komunikace s tísňovými službami v rámci Evropské unie. Každý stát používá svá vlastní
tísňová čísla, která cizinec mnohdy nezná, a při zavolání má většinou jazykové problémy.
Na uvedeném čísle musí být zabezpečeno, že zpráva o mimořádné události bude přijata
a bude zajištěna příslušná reakce. Povinnost zavést jednotné evropské telefonní číslo
tísňového volání byla uložena všem členským státům EU.

HYGIENICKÉ PŘEDPISY A OPATŘENÍ
Hygienické požadavky pro školská zařízení – vyhláška č. 410/2005 Sb.
Do oblasti dodržování hygienických předpisů na pracovištích a pojmu hygiena práce
patří například prašnost, hluk, osvětlení, teplota a jiné vlivy, které mohou působit
na fyzickou a psychickou pohodu pracovníka v pracovním procesu. Mycí, čisticí
a dezinfekční prostředky vydávají žákům učitelé na základě skutečné potřeby.
Zákaz kouření v areálu školy – žáci jsou seznámeni se zákonem č. 379/2005 Sb.,
o opatření a ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a návykovými látkami.
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Poskytování ochranných osobních prostředků – nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Zaměstnavatel žákům bezplatně poskytuje ochranné pomůcky vzhledem k vykonávané
pracovní činnosti. Např. pracovní oděv, ochranné brýle, rukavice, respirátory, pracovní
obuv atp. Žákům jsou tyto prostředky poskytovány dle směrnice školy.

Příklad některých pracovních pomůcek
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POŽÁRNÍ OCHRANA
Každý žák je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, ohrožení
života a zdraví osob, či poškození majetku. V případě požáru je povinen poskytovat
přiměřenou osobní pomoc při zdolávání požáru. Žáci budou seznámeni s použitím
ručních hasicích přístrojů, s požárními řády a evakuačními plány.
Podle způsobu přemísťování rozeznáváme hasicí přístroje:
•
•
•

přenosné (ruční),
pojízdné (na podvozku),
přívěsné (za motorovým vozidlem).

Přenosné hasicí přístroje
Přenosné hasicí přístroje jsou používány v počáteční fázi vzniklého požáru. Zásah
je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat
vždy od kraje požáru směrem do požáru. Hasicí přístroj je tlaková nádoba naplněná
hasivem a opatřená zařízením, kterým se přístroj uvádí v činnost. Hasivo je vytlačováno
samočinně, a to buď trvalým tlakem, nebo tlakem z patrony. Uvedení hasicího přístroje
pod stálým tlakem do činnosti je velice jednoduché. Stačí vytrhnout zajišťovací pojistku
a po stisknutí páky ventilu je hasicí přístroj okamžitě funkční. Hasicí přístroje jsou
většinou osazeny manometrem, který nám trvale ukazuje, zda je v hasicím přístroji
potřebný provozní tlak.
U hasicího přístroje s tlakovou patronou je uvedení do činnosti trochu složitější. Po
vytržení zajišťovací pojistky udeříme na nárazníkovou armaturu a vyčkáme (5–10 vteřin),
než dojde k přemístění výtlačného plynu z tlakové patrony do nádoby hasicího přístroje.
Poté je hasicí přístroj připraven k hašení. Správná volba hasicího přístroje je podmíněna
druhem hořlavé látky.
Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru:
Třída požáru A – požáry pevných hořlavých látek hořící
plamenem nebo žhnutím. Jedná se zejména o dřevo, papír,
slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod. Pro tuto třídu požáru jsou
vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
Třída požáru B – požáry hořlavých kapalin a látek, které do
kapalného skupenství přecházejí. Jedná se zejména o benzín,
naftu, oleje, barvy, laky, mazadla apod. Pro tuto třídu požáru
jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
Třída požáru C – požáry plynných látek hořících plamenem.
Jedná se zejména o propan‑butan, zemní plyn, svítiplyn,
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acetylen, metan, vodík atd. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné
hasicí přístroje práškové, halonové, a hasicí přístroje s náplní
CO2 (nazývané sněhové hasicí přístroje).
Třída požáru D – požáry lehkých alkalických kovů,
např. hořčíku a jeho slitiny s hliníkem. Při hoření těchto kovů
dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů
vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně
upravených prášků. Nikdy nehasit vodou nebo pěnou!
Třída požáru F – požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné
nebo živočišné oleje a tuky) ve fritézách, pánvích a jiných
kuchyňských zařízeních. Pro hašení se používají vodní hasicí
přístroje se speciálními aditivy.
Rozdělení přenosných hasicích přístrojů podle druhu hasicí látky:
•
•
•
•
•

vodní,
pěnový,
práškový,
sněhový,
halonový.

Abychom nemuseli složitě přemýšlet, jak a jaký druh hasicího přístroje máme použít, na
jeho obalu je uveden návod, a také piktogramy s třídou požáru, pro který je hasicí přístroj
vhodný.

Vodní a pěnový hasicí přístroj nesmí být použit na hašení
požáru zařízení pod elektrickým proudem.
Práškovým a sněhovým hasicím přístrojem není vhodné hasit
požáry sypkého materiálu a prachu – hrozí nebezpečí vzniku
výbušné směsi se vzduchem, resp. výbuchu.
Při hašení hasicím přístrojem s náplní CO2 existuje při kontaktu
s nechráněnou pokožkou nebezpečí vzniku popálenin chladem
(omrzlin).
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Pokyny pro použití přenosných hasicích přístrojů:
• Stříkací trysku nasměrujte na požár,
• uvolněte pojistku a spusťte hasicí přístroj,
• proveďte hasební zásah.
Na co si dát pozor a jak správně postupovat při hašení požáru:
• Pozor na směr větru – proud hasiva nasměrujte vždy po větru,
• haste přerušovaně,
• směr hasiva soustřeďte na hořící látku, nikdy nestříkejte do plamenů a kouře,
• hořlavé kapaliny, které vytékají, haste směrem od místa vytékání směrem k hořící louži
a zpět,
• větší požáry zdolávejte vždy pomocí několika hasicích přístrojů,
• hasicí přístroje nasazujte postupně, nikoli současně,
• hašení hasicími přístroji je vhodné kombinovat s jinými technikami hašení,
• zabezpečte, aby použité hasicí přístroje byly neprodleně znovu naplněny a umístěny
na určená místa,
• zajistěte dodržování termínů pro kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů
odbornou firmou (minimálně 1× ročně).
Ruční hasicí přístroje:
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Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana při práci ve školním zařízení
Dodržování těchto předpisů je pro všechny žáky, jak ve škole, tak na pracovišti, závazné.
Na závěr školení by měly být znalosti žáků prověřeny pohovorem a testem. Žák současně
stvrdí podpisem, že školení BOZP a Požární ochrany rozuměl.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jak poskytnete první pomoc při úrazu?
Co je to integrovaný záchranný systém?
Uveďte telefonní čísla pro tísňová volání.
Na co se nesmí použít vodní hasicí přístroj?
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2 ÚVOD DO STAVEBNÍ TECHNOLOGIE

2.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNICTVÍ
2.2 KONSTRUKCE BUDOV
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2.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNICTVÍ
Stavebnictví je průmyslové odvětví, které je více než jiná závislé na stavu ekonomiky
a jejím vývoji. Jestliže se bude zdárně vyvíjet ekonomická situace státu, firem
i jednotlivců, poroste poptávka po realizaci staveb. Díky tomu budou mít stavební firmy
dostatek zakázek a jejich zaměstnanci jistotu kvalitní práce.
Stavebnictví je hospodářský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba,
modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů.

Stavebnictví uspokojuje potřebu společnosti po zajištění výstavby a údržby bytových
domů, občanských staveb (kina, divadla), průmyslových objektů, zemědělských staveb,
vodohospodářských a inženýrských staveb jako jsou dálnice, mosty a železniční koridory.
Tyto náročné potřeby uspokojuje stavebnictví prostřednictvím dvou základních oblastí
stavební výroby:
1. Výroba stavebních hmot – zajišťuje těžbu, úpravu a zpracování stavebních hmot
a materiálů nutných pro stavební výrobu. Bez výroby stavebních hmot by stavební
firmy nebyly schopny uspokojit požadavky společnosti.
2. Stavební výroba – s využitím stavebních materiálů, mechanizace, lidské práce
a koordinace realizuje samotnou výstavbu projektovaného díla.
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ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY
Na přípravě a realizaci staveb se podílejí účastníci výstavby. To jsou všechny osoby
(právnické nebo fyzické) zainteresované na přípravě, zajištění a užití stavby.
Tyto účastníky výstavby můžeme rozdělit na přímé a nepřímé:
Přímí účastníci výstavby jsou:
• investor – jednotlivec, podnik nebo instituce, která má investiční záměr, to znamená,
chce realizovat stavbu a má pro její zajištění dostatečné finance,
• hlavní projektant – jednotlivec nebo firma, která zpracovává na žádost investora
projektovou dokumentaci pro realizací stavby,
• generální dodavatel stavby – jednotlivec nebo firma, která provádí realizaci stavby
podle schválené prováděcí projektové dokumentace.
Nepřímí účastníci výstavby jsou:
• stavební úřad – orgán státní správy, který povoluje výstavbu, dohlíží nad průběhem
stavebních prací a stavbu na závěr kolauduje,
• různé organizace – hygiena, hasičský záchranný sbor, oblastní inspektorát práce
(OIP), správa komunikací, městské vodovody a kanalizace…,
• vlastníci sousedních parcel – dávají souhlasné stanovisko k realizaci stavby,
• autorský dozor projektanta (AD) – vykonává jej projektant a kontroluje, zda
dodavatel provádí stavbu přesně podle projektu,
• stavební dozor investora (SDI) – dohlíží za investora na realizaci stavebních prací,
s dodavatelem koordinuje průběh stavebních prací.
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ZADÁNÍ STAVBY

INVESTOR
PROJEKT

SDI

PROJEKTANT

AD

AD

DODAVATEL

STAVBA
Návaznost účastníků výstavby
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SUBDODAVATEL

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě:
• Veškerá pracovní činnost při realizaci stavebního díla musí být pracovníky prováděna nejenom podle
technologických postupů, ale i podle předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
• Zásady BOZP musí být navrženy v projektové dokumentaci a v předvýrobní přípravě stavby. Tyto zásady se musí
dodržovat během celé výstavby. Nad dodržováním předpisů BOZP dbá bezpečnostní technik, stavbyvedoucí,
mistr a každý pracovník stavby.

Kontrolní otázky:
1. Jak rozdělujeme stavebnictví?
2. Vyjmenujte přímé účastníky výstavby.
3. Kde jsou navrženy zásady BOZP?
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2.2 KONSTRUKCE BUDOV
ZÁKLADNÍ POJMY

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní
technologií. Rozlišujeme novostavbu a rekonstrukci (správněji změnu dokončené stavby
formou přístavby, nástavby, stavební úpravy).
Stavební objekt je prostorově ucelená nebo technicky a účelově samostatná část
stavby. Nejběžnější formou stavebního objektu je budova (dům) nebo přehrada, dálnice.
Budova je nadzemní stavba, která je soustředěna na jednom místě a navenek uzavřena
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Budovy se dělí horizontálními rovinami v úrovni stropů na podlaží. Podlaží je část
budovy vymezená dvěma po sobě následujícími úrovněmi horního povrchu nosné
části stropních konstrukcí. U nejnižšího podlaží založeného na rostlém terénu je spodní
vymezující rovinou úroveň podkladu pod podlahou. Ve stavební praxi rozlišujeme
nadzemní a podzemní podlaží.
Označení podlaží:
• I (1. NP) první nadzemní podlaží nebo také přízemí – 1. NP je obvykle přiřazena
úroveň relativní ±0,000,
• 2 (2. NP) druhé nadzemní podlaží nebo také 1. patro – 2. NP má výšku podlahy
např. +3,000 od ±0,000,
• 01 (1. PP, 1S) první podzemní podlaží nebo také suterén – 2. PP má výšku podlahy
např. –3,000 od ±0,000,
• 02 (2. PP, 2S) druhé podzemní podlaží atd.
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+

+
Označení podlaží a značení výšek podlaží

ROZDĚLENÍ BUDOVY NA HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
Každá budova se skládá z jednotlivých konstrukcí. Tyto konstrukce můžeme rozdělit
na hlavní – nosné konstrukce (např. základy, nosné zdivo, stropy) a další – nenosné
konstrukce (např. příčky, komíny, výplně otvorů). V některých případech mohou být
požadovány požárně odolné konstrukce.

Hlavní – nosné konstrukce
Základy – jsou nosné konstrukce, které přenášejí zatížení od ostatních na ně působících
konstrukcí do základové půdy. Mohou být betonové a v některých případech
železobetonové.
Svislé nosné konstrukce – mohou být zděné, nebo železobetonové. Přenášejí veškeré
zatížení budovy až do základů. Svislé nosné konstrukce musí plnit funkci statickou,
tepelně a zvukově izolační.
Vodorovné nosné konstrukce – přenášejí zatížení stálé a nahodilé do svislých
konstrukcí. Musí mít velkou pevnost, dobré tepelné a zvukové izolační vlastnosti
a vysokou odolnost proti ohni. Vodorovné nosné konstrukce mohou být prováděny jako
železobetonové nebo ze systémových tvarovek a nosníků.
Konstrukce spojující různé úrovně – umožňují komunikační spojení mezi různými
výškovými úrovněmi. Jde o schodiště, která podle použitého materiálu můžeme rozdělit
na schodiště kamenná, betonová (monolitická nebo montovaná z prefabrikovaných
dílců), ocelová, dřevěná, nebo kombinovaná z různých stavebních materiálů.
Střešní konstrukce – je definována jako konstrukce nad posledním podlažím stavebního
objektu. Skládá se z nosné střešní konstrukce a ze střešního pláště. Nosnou střešní
konstrukcí se rozumí část střechy přenášející zatížení od střešního pláště, vody, sněhu,
větru, provozu apod. do ostatních nosných částí objektu. Může plnit i funkci nosné vrstvy
střešního pláště.
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Další – nenosné konstrukce
Podlaha na terénu – provádí se v několika vrstvách na rostlém terénu nebo štěrkovém
podsypu. Skládá se z podkladního betonu, izolace proti zemní vlhkosti a radonu,
betonové mazaniny a dalších vrstev podlahy, které jsou dány projektovou dokumentací.
Komínové těleso – slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Dnes se nejčastěji
zhotovuje z prefabrikovaných tvarovek, např. SCHIEDEL.
Svislé nenosné konstrukce – příčky. Jedná se o svislé nenosné konstrukce, které účelově
rozdělují objekt na ucelené části. Nejsou na ně kladeny zvláštní požadavky z hlediska
únosnosti (musí však unést samy sebe a případně tíhu zařizovacích předmětů).
Podlahové konstrukce – jsou jednovrstvé nebo vícevrstvé konstrukce uložené na vrchní
ploše podkladu (stropní konstrukce apod.) za účelem dosažení žádoucích technických
vlastností podle požadovaného provozu. Pod pojmem podlaha se rozumí vedle nášlapné
vrstvy i vrstva vyrovnávací a izolační.
Sádrokartonové konstrukce – jsou nenosné velmi lehké konstrukce používané pro
vnitřní suchou výstavbu. Používají se jako obklady, příčky, podhledy a podlahy. V ČR jsou
zastoupeny tři systémy sádrokartonových konstrukcí: KNAUF, RIGIPS, FERMACELL.
Výplně otvorů – slouží k ochraně budov před vstupem nežádoucích osob. Jde o okna,
dveře, vrata a další. Tyto výrobky jsou dřevěné, plastové, nebo kovové. Podle toho jestli
jsou použity v obvodovém plášti budov, nebo ve vnitřních svislých konstrukcích, jsou na
ně kladeny rozdílné tepelné a zvukově-izolační vlastnosti.
Převislé konstrukce – například římsy. Účelem římsy je chránit průčelí budovy před
stékající srážkovou vodou. Dále dotváří architektonické ztvárnění fasády. Římsy
mohou být cihelné, železobetonové, anebo dřevěné. Jako další převislou konstrukci ve
stavebnictví používáme balkony.
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KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Konstrukční systém je celek složený ze vzájemně propojených nosných konstrukčních
prvků a jejich podsystémů, které spolu efektivně působí při přenosu zatížení.
Konstrukční systém tvoří:
A)

Nosné konstrukce:

• přenášejí veškerá zatížení až do základové spáry
• mají primárně statickou funkci
B)

Kompletační konstrukce (nenosné):

• přenášejí pouze vlastní tíhu (příčky, obvodové nenosné pláště, výplně otvorů…)
• mají funkce dělicí, izolační
Konstrukční systém plní tyto základní funkce budovy:
• statickou
• architektonickou
• tepelně technickou
• akustickou
• protipožární
• stavebně fyzikální (difuze vodních par, tep. mosty, rosný bod)
Konstrukční systém určuje:
• prostorové řešení (půdorysný tvar, výšku)
• rozpony vodorovných konstrukcí
• konstrukční výšky podlaží
• volbu materiálu konstrukce a technologii výstavby
Konstrukční systémy budov dělíme na:
• stěnové
• sloupové
• obousměrné
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Konstrukční prvky nosných systémů a jejich zatížení
Stěna – je prvek namáhaný zejména ve středové rovině tlakem, smykem, ohybem
(tahem výjimečně).

Sloup a pilíř – jsou prvky namáhané tlakem, tahem, ohybem, smykem. Kroucením
výjimečně.

Deska – je plošný prvek namáhaný převážně ohybem, smykem, kroucením, někdy
tahem nebo tlakem (dle způsobu podepření).
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Nosník – je tyčový prvek namáhaný převážně ohybem, smykem, někdy kroucením,
tahem, tlakem (dle způsobu podepření).

Příhradová konstrukce – je složený prvek namáhaný tahem, tlakem a ohybem.

Klenba – je obloukový plošný prvek (stropní konstrukce) i trámový prvek (překlad nad
otvorem), namáhaný převážně ohybem, smykem, kroucením, někdy tahem.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jaké znáte nosné konstrukce?
Jaké znáte nenosné konstrukce?
Vyjmenujte konstrukční prvky nosných systémů.
Popište rozdělení konstrukčních systémů podle užitého materiálu.
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2.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

VYTYČENÍ POZEMKU A STAVBY
Pro správné zahájení stavebních prací je nutné přesné vytyčení hranic stavebního
pozemku a připravované stavby. Toto vytyčení provádí geodet. Stavbyvedoucí nebo
mistr přebere od geodeta vytyčené body, které slouží k dalšímu vynášení výšek a délek.
Vytyčení rozdělujeme na výškové a polohové. Výškové vytyčení je stanovení výšky čisté
podlahy, tzv. ±0,000. Od této výšky se vynáší úroveň základové spáry, výšky stropů,
uložení překladů atd. Polohové vytyčení nám určí půdorysné osazení objektu na stavební
parcele.

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Zemní práce v pozemním stavitelství se podle etap postupu rozdělují na:
• přípravné zemní práce,
• přípravné vytyčovací práce,
• hlavní zemní práce,
• dokončovací zemní práce.
Zemní práce můžeme provádět ručně a strojně. Nejčastěji k zemním pracím používáme
rypadla, nakladač, vibrační desky a vibrační válce.
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Geologický a hydrogeologický průzkum
Účelem hydrogeologického průzkumu je zjištění základových podmínek v místě
vybraného stanoviště. Zjišťujeme druhy základových půd, mocnost jednotlivých vrstev,
složitostí podloží a hladinu podzemní vody.
V dnešní době je nutné provádět průzkum úrovně radonového nebezpečí. Radonové
záření negativně působí na zdraví člověka. Podle úrovně radonového rizika musí
projektant navrhnout vhodná protiradonová opatření (odvětrání nebo izolace).

Výkopy
Výkopy bývají buďto svahované – tzn., mají šikmé stěny, nebo mohou být svislé. Svislé
dělíme na pažené a nepažené.
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V pozemním stavitelství rozlišujeme tři základní druhy výkopů:
• stavební jáma – je vykopávka pod úrovní přilehlého terénu se svislými nebo šikmými
stěnami, min. rozměr na povrchu je 2 × 2 m a hloubka není převládající rozměr,
• stavební šachta – je vykopávka pod úrovní přilehlého terénu se svislými nebo
šikmými stěnami, max. plocha na povrchu je 36 m2 a hloubka je převládajícím
rozměrem,
• stavební rýha – je vykopávka pod úrovní přilehlého terénu se svislými nebo šikmými
stěnami, max. šířka je 2 m, max. hloubka je 16 m a délka je převládajícím rozměrem.

ZAKLÁDÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB
Účelem zakládání staveb je zajištění stability stavebního díla a zabránění jeho
nerovnoměrnému sedání. Zatížení vyvolané stavebním dílem se přenáší přes nosné
stěny do základů stavby, odtud přes vodorovnou základovou spáru do základové zeminy.
Základy mohou zatížení do základové zeminy přenášet buď plochou, nebo pomocí
nosných sloupů (piloty). Podle toho základy rozdělujeme na plošné a hlubinné.

Základové konstrukce se rozděluji na:
Plošné základy přenáší zatížení do podloží přes větší základovou plochu. Dělí se na:
• základové pásy – používají se pod stěny a ŽB sloupy; materiál: lomový kámen, prostý
beton (PB) a železobeton (ŽB),
• základové patky – navrhují se pod sloupy z PB a ŽB; materiál: PB nebo ŽB,
• základové rošty – používají se pod ŽB sloupový systém; materiál: ŽB,
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• základové desky – mohou se používat jak pod stěny, tak pod sloupy; materiál: ŽB.
Hlubinné základy se používají v případě, že únosná vrstva je ve velké hloubce.
Dělí se na:
• piloty – mohou být dřevěné, z PB nebo ŽB,
• šachtové pilíře – jsou to piloty o průměru větším než 0,6 m,
• studně – jsou to dutá válcová tělesa zhotovená z betonových skruží, na obou stranách
opatřená železobetonovou roznášecí deskou; dutina je vyplněna štěrkopískem nebo
betonem
• kesony – používají se pro zakládání pod hladinou vody.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jaké zeměměřické práce provádí geodet?
Jak se provádí vytyčení pozemku a budovy?
Popište zemní a výkopové práce.
Jak se rozdělují základové konstrukce?

IZOLACE SPODNÍ STAVBY
Izolací spodních staveb rozumíme hydroizolace, tepelné izolace a izolace proti radonu.
Vhodná volba izolačních materiálů, vhodný projekt a dobře provedený technologický
postup zaručí, že budou chráněny stavební materiály i lidské zdraví.
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SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Svislé nosné konstrukce podepírají stropní konstrukce a vytváří s nimi hlavní část
nosného systému budovy.
Podle tvaru a konstrukčního řešení se svislé nosné konstrukce rozdělují na:
• stěny – konstrukce, kde výška a délka stěny převažují nad její tloušťkou,
• sloupy – konstrukce, kde výška sloupu převažuje nad půdorysnými rozměry,
• pilíře – konstrukce, kde výška sloupu převažuje nad půdorysnými rozměry (oproti
sloupu je mohutnější).

Svislé nosné konstrukce mohou být z těchto materiálů
Stěny:
1. zdivo z tvárnic z lehčeného betonu
2. zdivo cihelné
3. zdivo kamenné
4. zdivo betonové
5. zdivo speciální
6. dřevěné masivní stěny
7. stěny na bázi dřeva
Sloupy a pilíře:
1. cihelné
2. betonové
3. ocelové
4. dřevěné
Malty pro zdění rozdělujeme podle pojiva:
• MV – malta vápenná,
• MC – malta cementová,
• MVC – malta vápenocementová.
Menší pevnost malty umožňuje roznesení deformací zdiva do spár.
Dnes se pro přesné zdění používají speciální tenkovrstvé malty, které se na stavbu
dodávají v pytlích. Směs se pouze rozmíchá s vodou. V žádném případě složení
tenkovrstvé maltové směsi neupravujeme přidáváním dalších surovin.
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Hlavní způsoby povrchových úprav zděných nosných konstrukcí:
• zdivo režné (neomítané) – je zdivo prováděné z tzv. přesných cihel (lícovek – kvalitní
a přesné) na MC pálenou (spáry jsou vyspárovány ocelovou spárovačkou s trochou
cementu),
• zdivo omítané – je prováděno buď klasickou dvouvrstvou omítkou (jádro + štuk),
nebo progresivní omítkou (tenkovrstvé, nástřikové),
• zdivo obkládané – obkládá se obklady keramickými, kamennými, dřevěnými,
dřevotřískovými nebo cementotřískovými.

STAVEBNÍ OTVORY A JEJICH POPIS
Podle účelu, k jakému otvory slouží, rozeznáváme:
• otvory s výplní:
– okenní otvory – plní funkcí prosvětlení a odvětrání místnosti,
– dveřní otvory – plní funkci vstupu do místnosti a spojení místností,
– vratové otvory – umožňují vjezd vozidel,
• otvory bez výplně:
– průchody – menší výška i šířka (např. 1,5 × 2,5 m), umožňují projití
lidí,
– průjezdy – větší rozměry (např. 3,5 × 4,0 m), umožňují projetí
automobilů, traktorů apod.
• speciální otvory:
– výklenky neboli niky – jsou dekorativní prohlubně v síle zdiva
budovy, často určené pro sochu.
Všechny otvory mají ostění a nadpraží. Okna mají v dolní části poprsník s parapetní
deskou (plechem), dveře a vrata mají práh, nebo jsou bez prahu.

+
Okenní a dveřní otvory
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

Proč je důležitá izolace stavby?
Vyjmenujte druhy izolační stavby.
Jak se rozdělují svislé nosné konstrukce?
Z jakých materiálů se staví svislé nosné konstrukce?
Popište konstrukci a účel základních otvorů.

KOMÍNY A VENTILAČNÍ PRŮDUCHY
Komíny jsou konstrukce určené pro odvádění spalin od spotřebičů přes konstrukci
střechy do volného prostoru, kde jsou rozptýleny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení
kvality životního prostředí obyvatel domů. Komín se skládá z jednoho nebo z více
komínových průduchů a z komínového pláště s příslušnými vybíracími a vymetacími
otvory a se sopouchy pro zaústění kouřovodů topných spotřebičů. Spotřebiče mohou
být na tuhá, kapalná nebo plynná paliva. Nad střechou je komín ukončen komínovou
hlavou, eventuálně komínovým nástavcem. Konstrukce komína může být jednovrstvá
nebo vícevrstvá s komínovou vložkou.
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STROPY
Stropy jsou vodorovné nosné konstrukce, které rozdělují budovu po výšce na jednotlivá
podlaží a zajišťují tuhost a stabilitu budovy.
Stropy se skládají:
• z nosné části stropu,

+

• z podhledu,
• z konstrukce podlahy.

Pórobetonový stropní systém

Nosná část stropu představuje nosnou konstrukci stropu. Jejím úkolem je přenášet
vlastní tíhu a provozní zatížení do podporujících svislých nosných konstrukcí.
Podhled tvoří např. omítka, dřevěný obklad nebo sádrokartony. K tomu dále patří
odpovídající podklad, např. podkladní vrstva pro omítku, laťové rošty a závěsy.
Konstrukci podlahy tvoří mazaniny a podlahové krytiny. Podhled a podlaha plní
zpravidla požadavky tepelné a zvukové izolace.
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ZASTŘEŠENÍ BUDOV
Střecha je definována jako konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu.
Skládá se z nosné střešní konstrukce a ze střešního pláště. Nosnou střešní konstrukcí
se rozumí část střechy přenášející zatížení od střešního pláště, vody, sněhu, větru,
provozu apod. do ostatních nosných částí objektů a může plnit i funkci nosné vrstvy
střešního pláště.
Střešní plášť je charakterizován jako část střechy bez nosné střešní konstrukce. Chrání
objekt před vnějšími vlivy a zabezpečuje požadovaný stav vnitřního prostředí.
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PŘÍČKY
Příčka je nenosná stavební konstrukce, jejímž účelem je oddělit dva nezávislé
typologické celky (např. ložnici a obývací pokoj). Každá příčka, ostatně jako kterákoli jiná
stavební konstrukce, musí splňovat parametry dané technickou normou.

Podle technologie výroby a montáže se příčky rozlišují na:
• zděné z cihel,
• zděné z příčkovek,
• zděné z tvárnic a desek,
• betonované celistvé (monolitické),
• montované z celoplošných panelů nebo dílců,
• montované lehké ze sádrokartonu.
Podle akustických vlastností mohou být příčky:
• jednoduché – jednovrstvé nebo vrstvené,
• dvojité se vzduchovou mezerou vyplněnou izolací, pohlcující zvuk,
• kombinované, složené z jednoduché tuhé základní stěny a z akustické předstěny (na
jedné nebo na obou stranách).
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SCHODIŠTĚ
Schodiště je konstrukce spojující jednotlivá podlaží budovy tak, aby umožňovala
osobám pohodlný a bezpečný výstup a sestup s ohledem na druh provozu včetně
přemísťování předmětů a zařízení. Má být snadno přístupné, dostatečně široké, dobře
osvětlené a větrané, snadno čistitelné, nehořlavé a má odolávat opotřebování.
Schodiště slouží také k překonávání výškových terénních rozdílů.

Části schodiště
Schodiště se skládá ze schodišťových ramen a z podest. Schodišťové rameno je
konstrukce, která spojuje dvě různé výškové úrovně a má nejméně tři schodišťové
stupně. První rameno v každém podlaží je nástupní, poslední rameno je výstupní. Pokud
jsou mezi ně vložena další ramena, nazývají se mezilehlá. Schodišťová ramena jsou
vytvářena řadou schodišťových stupňů. Podesta je plošná vodorovná konstrukce mezi
schodišťovými rameny. Podesta umístěná v úrovni podlaží se nazývá podlažní, podesta
mezi schodišťovými rameny je mezipodlažní. Volný prostor ohraničený schodišťovými
rameny a odpočívadly téhož schodiště je schodišťově zrcadlo.
Celý komunikační prostor ohraničený schodišťovými zdmi a vymezený schodištěm se
nazývá schodišťový prostor.
Hlavní části schodiště:
1 – podesta, 2 – mezipodesta,
3 – nástupní rameno, 4 – výstupní rameno,
5 – podestový nosník, 6 – podestová deska,
7 – schodišťová zeď, 8 – zrcadlo, 9 – stupeň
+
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaký je účel příček a jak se rozdělují?
Z jakých materiálů se vyrábí schodiště?
Popište druhy a hlavní části schodišť.
Z jakých částí se skládá střecha a jaké plní funkce?
K čemu slouží komíny a z jakých hlavních částí se skládají?
Co jsou to stropy a k čemu slouží?
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2.4 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NA STAVENIŠTI
V dnešní moderní době se často na pracovištích setkáváme s technickými přístroji
a zařízeními k výrobě, rozvodu a využití elektrické energie. Mnoho strojů a technických
zařízení používá elektrickou energii ke svému provozu, protože elektrická energie se
dá snadno a bez velkých ztrát přeměnit v jiné formy energie, např. na energii tepelnou
nebo mechanickou. Elektřina je dobrý sluha, ale špatný pán, proto je nezbytné si
osvojit základní znalosti pro bezpečnou práci s elektrickými přístroji. Jen tak můžeme
minimalizovat nebezpečí hrozící při zacházení s elektrickými přístroji.
Všechny elektricky poháněné stroje a přístroje na staveništi musí být připojeny
k rozvodné skříni. Rozvodná skříň na staveništi musí odpovídat platným normám
(ČSN 33 2210). Kryt rozvodné skříně musí být z kovu nebo umělé hmoty. V rozvodné
skříni je umístěna přípojka ke zdroji proudu a rozvaděč. Kromě toho obsahuje
rozvodná skříň elektroměr, proudový chránič, pojistky, zástrčky a svorky. Skříň musí
být uzamykatelná. Velmi důležité je nezávislé uzemnění rozvodné skříně. Žárově
pozinkované páskové nebo tyčové zemniče musí být se zemnicí svorkou rozvodné skříně
vodivě spojeny izolovaným měděným lankem, které má průřez nejméně 16 mm. Jakmile
je staveniště zařízeno, musí být celé elektrické zařízení, tj. správnost přípojů a funkčnost
ochranných opatření, zkontrolováno k tomu oprávněným odborníkem. Výsledek kontroly
by měl být z právních důvodů zaznamenán v protokolu.
Aby proudový chránič nevypnul celé zařízení, vyplatí se na velkých staveništích použití
více rozvodných skříní. K tomuto účelu se používají rozvodné skříně s více spínacími
obvody, které jsou vybaveny vlastními proudovými chrániči. Dále se instalují rozvodné
skříně, které nemají elektroměry. Elektrospotřebiče, zásuvky a rozvody musí odpovídat
příslušným předpisům, zejména ČSN 345610, 345611, 331310, 333108, 343100
a všeobecným předpisům pro elektrická zařízení ČSN 332000-5-51.
Jejich výrobci jsou povinni před uvedením na trh získat osvědčení autorizovaných
zkušeben (v ČR EZÚ Praha, v SRN VDE).
Výrobky musí být označeny předepsanými značkami shody:
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Zásuvky pro střídavý trojfázový proud musí být kulaté podle normy CEE (CEE –
Evropská komise odborného posuzování elektrotechnických výrobků). Dovolují použití
silnějšího proudu a jsou k dispozici ve vodotěsném provedení nebo provedení chránícím
proti odstřikující vodě. Kromě toho splňují bezpečnostní požadavky, které předepisují
použití jen kompatibilních systémů, jež mají stejná napětí.

Zástrčka a zásuvka pro třífázový proud

ROZVOD ELEKTŘINY
Pro rozvod elektrické energie jsou potřebná vedení, pojistky a spínače. Nezbytná vedení
pro uzavřený elektrický obvod od místa připojení k elektrospotřebiči a zpět, která se
nazývají izolované vodiče nebo žíly, tvoří společné vedení, které je před mechanickým
poškozením chráněno pláštěm a většinou obsahuje ještě třetí vodič, který slouží jako
bezpečnostní a nevede žádný proud. Místní sítě jsou z elektráren zásobovány elektrickou
energií vedením vysokého napětí, rozvaděči a transformátory. Připojení zařízení
spotřebitele na místní síť je zajištěno prostřednictvím kabelů a venkovního elektrického
vedení k hlavní domovní skříni. Tato skříň, která je zajištěna plombami, je vybavena
pojistkami domovní přípojky.
Elektrické vedení je vyrobeno většinou z mědi, která se vyznačuje velmi dobrou
vodivostí. Ale i měděný drát se při průchodu proudu důsledkem svého odporu zahřívá.
Příliš vysoký proud může vedení silně zahřát a tím poškodit izolaci nebo způsobit požár.
Přípustný proud ve vedení může být při přetížení nebo zkratu překročen. K přetížení
dochází tehdy, jestliže je celkový procházející proud všech připojených spotřebičů
příliš vysoký. Zkrat je přímé spojení mezi vodiči, kdy se uplatní jen příliš malý odpor
vedení, což vede k nadměrnému vzrůstu proudu ve vedení. Před přetížením jsou vedení
a elektrospotřebiče chráněny pojistkami. Pojistky jsou přístroje, které při překročení
přípustné maximální hodnoty proudu elektrický obvod přeruší. K tomuto účelu slouží
tavné pojistky a jističe vedení.
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Na staveništi je třeba jmenovat osobu zodpovědnou za stav elektrických zařízení a jejího
zástupce, se kterými je třeba seznámit všechny zaměstnance. Zodpovědná osoba
musí denně kontrolovat zkušebními tlačítky všechny proudové chrániče a po ukončení
provozu celé elektrické zařízení a rozvodnou skříň odpojit hlavním vypínačem.

Rozvodné skříně

BEZPEČNOST PROVOZU A PRÁCE
Úrazy způsobené elektrickým proudem vznikají většinou díky technickým nedostatkům,
nedostatečným znalostem a lehkomyslnosti. Proto jsou znalosti možných nebezpečí
a opatření k zabránění úrazů na stavbě nezbytné pro všechny zúčastněné pracovníky,
kteří musí příslušná nařízení a bezpečnostní předpisy nezbytně dodržovat.
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Základní bezpečnostní pravidla:
• Poškozené přístroje musí být okamžitě vyřazeny z provozu. Veškeré opravy elektrických přístrojů a zařízení, jejich
zapojení a změny mohou provádět jen osoby k tomuto účelu povolané.
• V případě poruch zařízení nebo při neobvyklých jevech, jako např. zápach ohně, jiskření nebo nápadný hluk, je
nutno celé zařízení vyřadit z provozu a informovat zodpovědnou osobu.
• Kabely nesmí být opravovány, nesmí být natahovány přes ostré hrany, nesmí být ani zahrabány do země ani
namáhány tahem.
• Při přepravě strojů musí být přívod vytažen ze zásuvky. Po použití je rovněž nutné odpojit ze sítě přenosné
přístroje.
• Přístroje s nápisem „Chránit před vlhkostí“ se nesmí používat za deště nebo ponechávat venku.
• Na elektrické stroje a elektrická topení se nesmí pokládat části oděvů nebo jiné předměty.

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA ČLOVĚKA A PRVNÍ POMOC
Mozek dává povely svalům prostřednictvím nervového systému, kterým prochází slabý
elektrický proud. Dostane-li se člověk do kontaktu s vnějším elektrickým proudem,
reagují jeho svaly podstatně silněji, ale mozek je blokován a reagovat nemůže. Průtok
elektrického proudu mozkem často vede ke křečím a bezvědomí. Pokud postižený
přežije, nejsou vyloučeny poruchy paměti a hybnosti.
Následkem zasažení člověka elektrickým proudem mohou být i svalové křeče postihující
dýchací svaly a postižený pak umírá na udušení.
Šok ze zasažení elektrickým proudem může způsobit selhání srdce a krevního oběhu.
O životě často rozhoduje včasné poskytnutí první pomoci (masáž srdce, umělé dýchání)
a co nejrychlejší přivolání lékařské pomoci.
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První pomoc při úrazech elektrickým proudem:
• dostat postiženého z dosahu elektrického proudu buď jeho odsunutím (odvalením, odtažením)
prostřednictvím izolovaného předmětu, např. dřevěnou latí, pruhem látky apod., je-li to možné,
vypnutím přívodu elektrické energie
• je-li příčina úrazu jakákoliv, nesmíte se dotknout postiženého, dokud se nepřesvědčíte, že byl proud
vypnut a že nehrozí žádné nebezpečí
• je-li postižený v bezvědomí, zkontrolujte jeho puls a dýchání
• nezjistíte-li puls, začněte s nepřímou masáží srdce i dýcháním z úst do úst
• jestliže postižený pouze nedýchá, zahajte dýchání z úst do úst
• je-li postižený v bezvědomí a dýchá, uložte ho do stabilizované polohy
• přivolejte lékařskou pomoc (číslo 155 na záchrannou službu a číslo 112 na tísňová volání)

Kontrolní otázky:
1. Jak zajišťujeme rozvod el. energie na staveništi?
2. Popište zásady první pomoci u osob zasažených el. proudem.
3. Popište základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci s el. přístroji.
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3 RUČNÍ OPRACOVÁNÍ DŘEVA
Pro svou práci tesař používá profesionální nářadí a pomůcky. Pro každý druh
tesařské práce slouží speciální nástroje, nářadí a pomůcky. Nástroje slouží výhradně
k obrobení daného materiálu a jsou součástí strojů a nářadí (vrtáky, dlabací řetěz,
pilové kotouče, nožové hlavy, frézy atd.). Do nářadí řadíme například pily, dláta,
hoblíky, kladívka, vrtačky. Mezi pomůcky patří různé typy měřicích, rýsovacích
a značkovacích pomůcek (metry, váhy, šňůrky atd.). Pouze profesionální nářadí
umožní provádět kvalitní práci bez zbytečné námahy v požadované kvalitě
a s minimálním rizikem úrazu.

3.1 MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ
3.2 UPÍNÁNÍ MATERIÁLŮ
3.3 ŘEZÁNÍ
3.4 HOBLOVÁNÍ
3.5 DLABÁNÍ
3.6 SEKÁNÍ
3.7 SBÍJENÍ A ŠROUBOVÁNÍ
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3.8 VRTÁNÍ
3.9 PILOVÁNÍ A RAŠPLOVÁNÍ
3.10 BROUŠENÍ
3.11 PŘENOSNÉ DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
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3.1 POMŮCKY PRO MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ
Měření je porovnávání naměřených hodnot s odpovídajícím měřidlem. Měříme délky,
šířky, tloušťky a úhly.
Orýsování je nanášení velikosti délkového rozměru či úhlu na dílec tužkou či šídlem.

MĚŘICÍ POMŮCKY
Metr skládací

Skládací metr se vyrábí jako plastový nebo dřevěný v délce 1 a 2 m. Jednotlivé díly
metru jsou spojeny klouby a mohou být zaklapnuty i v pravém úhlu. Dvojitá milimetrová
stupnice (na horním a spodním okraji) je hluboko zapuštěná do materiálu. Centimetry
jsou zvýrazněny červeně a milimetry tence černě. Roztáhnuté díly skládacího metru tvoří
naprosto rovnou hranu. Díky tomu je možno skládací metr používat i jako pravítko pro
prodloužení přímky.

Použití: Skládací metr je určen pro „hrubé”, doplňkové měření menších délek a výšek
stavebních prvků (do 2 m). Při měření větších délek je vhodné použít svinovací metr,
popř. pásmo.
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Metr svinovací
Ocelová svinovací páska se pomocí pružiny navíjí do plastového pouzdra, které je ještě
vsazeno do gumového obalu. Tento obal zvyšuje odolnost svinovacího metru. Svinovací
páska se dá zastavit na požadované vzdálenosti pomocí funkce STOP. Svinovací metr
se vyrábí v délkách 2, 3, 5 a 7,5 m (někdy i 10 a 15 m). Má milimetrové, centimetrové
a metrové dělení pásky.

Použití: Svinovací metr je vhodný k měření menších i větších vzdáleností. Výhoda tohoto
typu metru je v tom, že je malý, dobře skladný a může se použít na měření větších
vzdáleností.

Měřicí pásmo
Vyrábí se v délkách 10, 15, 20 a 30 m (geodetické pásmo 50 m). Páska pásma je
sklolaminátová nebo ocelová a je uložena v plastovém pouzdře. Nejčastěji má pásmo
ruční způsob navíjení pásky. Na pásce jsou vyznačeny milimetry, centimetry a metry.

Použití: Měřicí pásmo používáme při měření velkých vzdáleností. Pomocí pásma
vyměřujeme rozměry stavebních pozemků, staveb, velkých hal a podobně.
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Digitální měřicí pásmo
Ocelové pásmo v plastovém obalu je částečně chráněno gumovým krytem na
exponovaných místech. Často bývá integrována vodováha.

Použití: Slouží k přesnému měření větších vzdáleností. Digitální podsvícený displej je
lépe čitelný v horších světelných podmínkách na pracovišti.

Laserový dálkoměr
Měří na principu dráhy, kterou urazí laserový paprsek za určitý čas, při konstantní
rychlosti světla. Na digitálním displeji se znázorňují naměřené hodnoty, s kterými se dá
dále pracovat (např. sčítání a násobení).

Použití: K měření malých a velkých vzdáleností s vysokou přesností. Výhoda laserového
dálkoměru je, že díky paprsku můžeme měřit i v nepřístupných a špatně osvětlených
prostorech (např. půdní prostory).
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MĚŘIDLA PRO MĚŘENÍ VODOROVNÉHO A SVISLÉHO SMĚRU
Olovnice
Je jednoduchý přístroj sloužící k určování svislého směru. Skládá se z pleteného provázku
a těžkého závaží. Závaží bývá někdy vyrobeno z olova, odtud název, nebo z oceli a má
tvar válce nebo mnohohranu, v dolní části zahroceného. Podle fyzikálních zákonů
olovnice směřuje na střed Země.

Použití: Tesař používá olovnici pro měření svislosti dřevěných konstrukcí. V poslední
době se měří svislý směr vodováhou, protože je to pohodlnější a rychlejší. Olovnice však
přes svou jednoduchost je stále nejpřesnější. Slouží také k přenosu rozměrů. Např. pro
zjištění, zda hřeben střechy je přesně ve středu střechy, se z hřebene spustí olovnice
a rozměr se přenese na podlahu.

Vodováha bublinková (libela)
Základem běžného druhu bublinkové vodováhy je prohnutá trubička s kapalinou (libela),
uvnitř které je bublina. Trubička je pevně uložena v hranolu. Bublina má snahu vyplavat
na nejvyšší místo trubičky. Poloha bubliny, při níž je hranol ve vodorovné poloze, je
na trubičce vyznačena ryskami. Podobně bývá umístěna druhá trubička, umožňující
nastavení svislé polohy.

Vodováha bublinková (libela)
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Použití: Bublinková vodováha se využívá při provádění konstrukcí, u nichž musíme
zajistit svislost a rovnost (zdivo, stropy, podlahy, obklady, výplně otvorů atd.). Bublinková
vodováha nahrazuje olovnici. Dá se snadno a velice rychle používat.

Šňůrová vodováha
Velmi lehká a jednoduchá vodováha, pomocí které lze zjistit přesnou orientaci šňůry.
Vodováhu lze na šňůru umístit ve dvou osách.

Vodováha laserová
Skládá se z otočného stativu a vlastní vodováhy opatřené laserovým paprskem. Po
přesném vyvážení (pomocí stavěcích šroubů) přenáší laserový paprsek na okolní
konstrukce v horizontálním a vertikálním směru.

Vodováha laserová – křížový laser

Použití: Vhodné pro použití ve stavebnictví a při dokončovacích pracích v interiérech.
Pomocí tohoto typu vodováhy může pracovník v místnostech vynést velice rychle
vahorys (výška 1 m nad čistou podlahou).
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Vodováha hadicová
Skládá se ze dvou průhledných trubic spojených hadicí. Hadice je naplněna vodou
a pozorováním hladin v trubicích lze určit shodnou výšku u míst vzdálených do délky
hadice.

Použití: Hadicová vodováha se používá ve stavebnictví k přenášení výšek. Používá se
například při osazování výplní otvorů, vynášení vahorysu, ukládání překladů a stropních
prvků do požadované výšky. Hadicová vodováha je přesnější než bublinková vodováha.

MĚŘIDLA PRO MĚŘENÍ ÚHLŮ
Pro měření úhlů jsou vhodné úhloměry a sklonoměry. Tato zařízení jsou mechanická
nebo digitální.

Kapesní sklonoměr
Pro měření úhlů ve stupních je vhodný kapesní plastový sklonoměr. Po přiložení
sklonoměru ke konstrukci se ručička vychýlí k naměřenému číselnému údaji.

Použití: Tento typ sklonoměru není zcela přesný. Hodí se například pro vynášení spádu
střech.
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Elektronický úhloměr
Symetrické dělení ramen umožňující optimální přiložení. Současně zaznamenává sklon
a úhel ramen na digitálním displeji.

Použití: Díky přesnému měření je úhloměr vhodný pro tesaře, truhláře a podlaháře.

POMŮCKY K ORÝSOVÁNÍ
Značkovací inkoustová šňůra
Inkoustová nit v plastovém obalu s automatickým navíjením, která slouží k nanášení
rovných linií na dřevěné dílce. Tenké hedvábné vlákno se po obarvení tuší natáhne a nití
se „udeří“ na požadované místo. Takto lze značit i velmi dlouhé a problematické dílce
(nerovnou kulatinu, rovné i křivé dlouhé objekty až do délky 10 m apod.). Výsledkem je
velmi tenká a přesná linie.

Použití: Slouží k nanášení rovných linií na dřevěné dílce. Pomůcka je použitelná také jako
olovnice.
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Značkovací křída
Vytváří skvěle čitelné, světlo-stálé nesmazatelné značení.
Použití: Lze psát prakticky na jakýkoli materiál: dřevo, kov, plech, lepenku, jutovou
tkaninu apod.

Děrovač (šídlo)
Slouží ke značení středů pro vrtání nebo k předznačení vrutů.

Odpichovací kružítko
Je vyrobené z kalené oceli, má tvrzené špičky a aretační šroub z mosazi.

Použití: K přesnému přenášení rozměrů a vytváření kružnic vyrytím do povrchu daného
materiálu.

Tesařská tužka
Základní rýsovací pomůckou pro tesaře je tužka. Neměla by být měkká, ideální je stupeň
tvrdosti 2 až 3. Zcela nevhodné jsou propisovací tužky.
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Tesařská tužka

Použití: K orýsování tesařských spojů a vazeb i na hrubý povrch.

Úhelník
Je sestaven z příložného ramena a pravítka. Rameno a pravítko svírají úhel 90 stupňů
a bývají vyrobené ze dřeva, častěji však z hliníku či oceli. Na pravítku někdy bývá
délková stupnice. Nejpřesnější, ale také nejdražší, jsou masivní ocelové broušené
úhelníky. Úhelník je velmi důležitý nástroj a je nezbytné, aby byl přesný. Při koupi či před
započetím práce kontrolujeme kolmost přiložením dvou úhelníků k sobě.

Kontrola kolmosti úhelníků

Rejsek
Rejsek je rýsovací nástroj, který slouží k rýsování rovnoběžných čar s určitou hranou.
Skládá se většinou z dřevěného těla a dvou nastavitelných ramen, která mají na koncích
rýsovací hroty. Rýsovací hroty je nutné opilovat do klínového tvaru, aby při rýsování,
hlavně napříč směru dřevních vláken, nedocházelo k jejich vytrhávání . Při práci s rejskem
je nutné nástroj pevně vést oběma rukama podél hrany.
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Rejsek

POMŮCKY PRO PŘENÁŠENÍ ROZMĚRŮ A ÚHLŮ
Stavitelný pokosník
Slouží k přenášení libovolných úhlů (ne k měření). Pokosníky mohou být pevné (svírají
úhel 45 stupňů) nebo přestavitelné, které mají pohyblivé rameno.

Použití: K odměření, přenášení a obrýsování libovolně velkých úhlů.
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Stavitelný pokosník na ozubové spoje
Vyrobený z ušlechtilé oceli s úkosem 1 : 8. Lze nastavit podle velikosti obrýsovaných
spojů.

Použití: K přesnému narýsování sklonu ozubů a svlaků.

Úhloměr (velký)
Má velmi přesné škálování (dvě škály úhlů jdoucí proti sobě 0° - 180°). Měřený úhel se
zajistí utažením pojistného šroubu a pak se přečte ukazovaná hodnota na stupnici. Šířka
stupnice 120 mm, délka ramena 238 mm.

Použití: K velmi přesnému přenášení úhlů na dřevěné konstrukce.
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Dělitel úhlů
Šetří čas a eliminuje nepřesnosti při přípravě vestavěných prvků a tesařských prací.
Skládá se z hliníkového korpusu a ramen o délce 320 mm.

Použití: K přenášení libovolných úhlů a jejich přesnému dělení na polovinu.

Kontrolní otázky:
1. K čemu slouží olovnice?
2. Jak zjišťujeme kolmost úhelníků?
3. K čemu slouží rejsek?
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3.2 UPÍNÁNÍ MATERIÁLŮ
Hlavním účelem upínacích pomůcek je ustavení obrobku do požadované polohy.
Nutné je jeho pevné zajištění, tedy zabránění jeho uvolnění při působení řezných
a odstředivých sil.
Je také třeba klást důraz na bezpečnost a spolehlivost upnutí nástroje a obrobku.

HOBLICE
Hoblice je pracovní stůl truhláře. Slouží k upínání a odkládání dílců při opracování. Skládá
se z pracovní desky opatřené žlábkem pro odkládání nástrojů a stojanu, který bývá
rozebíratelný. Na levé straně hoblice se nachází přední vozík, zadní vozík je na pravé
straně a oba se mohou pohybovat pomocí ocelových šroubů. Nedílnou součástí hoblice
jsou poděráky, sloužící k upínání delších obrobků na pracovní stůl. Jsou opatřeny
listovou pružinou pro ustavení požadované výšky nad pracovní deskou. Pracovní deska
by měla být chráněná vhodnou podložkou při vrtání, dlabání a lepení.

Hoblice

Poděráky
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Stahovací elementy (na hranoly)
Těžký dveřní utahovák ve velmi masivním provedení. Trapézový závit, možnost nastavení
délky stahování a masivní klika.

Stahovák čepu

Použití: Slouží k sevření dřevěných částí při lepení rámů, spárovek nebo montáži
dřevěných prvků.

Ztužidla truhlářská
Velmi pevná ztužidla, která díky své konstrukci nevykazují nežádoucí pružení. Šroub je
osazen talířovitou ploškou na kulové hlavici, rukojeť je vyrobena z bukového dřeva.

Tato svěrka se užívá ke klížení,
lepení lišt a hranových olemování
všech druhů, pro které není ocelová
svěrka pro svoji hmotnost vhodná;
je vyrobena z bukového dřeva, tělo
svěrky je z pozinkované oceli. Její
hlavní předností je rychlost upnutí
a povolení svíraného materiálu.

Použití: Slouží k sevření dřevěných částí menších rozměrů k sobě navzájem nebo
k truhlářské hoblici či pracovnímu stolu při obrábění.
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Svěrka obousměrná
Svěrka s funkcemi stahování a rozpínání. Blokovací systém se snadnou funkcí odemknutí
pomocí páčky. I-profil, žebrovité provedení zaručující vyšší mechanickou pevnost
a minimální kroucení. Měkká rukojeť se zlepšenou ergonomií a možnost vytočení o 90°
pro lepší dotažení.

Tesařská skoba (kramle)
Je vyrobena z ploché oceli nebo kulatiny o průměru 15 až 20 mm. Její délka je 250 až
400 mm.

Použití: Spojují se s nimi pomocné a stálé tesařské konstrukce.

TESAŘ 1 – UPÍNÁNÍ MATERIÁLŮ

3.3 ŘEZÁNÍ

Řezání je dělení dřeva pomocí pilového listu upnutého do rámu nebo osazeného do
rukojeti. Pilový list se skládá z těla pilového listu a zubů. Kvalita obrobené plochy závisí
na velikosti a počtu zubů. Velké zuby řežou rychleji, ale řez je hrubý. Malé zuby řežou
jemně a čistě. Sklon ozubení se volí vzhledem ke směru vláken řezaného dřeva.

ROZDĚLENÍ PIL
Podle konstrukce se pily dělí na:
napínané – mají napínací páku, kolík nebo šroub (rámové pily, obloukové pily)
nenapínané (břichatka, tažná pila)
vsazené – jsou pilovým listem připevněny k rukojeti (ocaska, čepovka, děrovka
a svlakovka)
japonské – odlišují se velmi tenkým listem s trapézovým ozubením i směrem řezání
k sobě

Napínané pily (rámové)
Rámové pily jsou tradiční nářadí používané v různých velikostech po mnoho staletí,
svůj význam neztratily ani dnes. Rámová pila se skládá z pilového listu, ramen, příčky,
napínacího motouzu, napínacího kolíku a dvou rukojetí, které svírají pilový list
a umožňují jeho naklánění. Pro správné řezání je velmi důležité, aby pilový list nebyl
překroucený či jinak zdeformovaný. Před každým použitím pily je nutná kontrola
sestavení pily, napnutí motouzu a polohy pilového listu.
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Druhy rámových pil
• Rozsečky – jsou delší než 700 mm, mají poměrně velké, často přímé pilové zuby
a slouží k hrubšímu dělení materiálu, jak ve směru vláken, tak i napříč vláken.
• Osazovačky – mají délku 600 až 700 mm, a jsou vybavené pilovým listem
s jemnějšími zuby než rozsečky a zuby mají zadní sklon. Hodí se pro přesné a čisté
řezy, například pro výrobu ozubů a osazování čepů.
• Vykružovačky – jsou rámové pily, které se používají k řezání zakřivených tvarů. Pilový
list má jemné zuby podobně jako osazovačka a jeho šířka je pouze do 10 mm.
V současné době se převážně používají kombinované pily, kdy jsou k rámové pile
dodávány 3 až 4 pilové listy, obvykle uložené v příčce, jejichž výměnou můžeme změnit
použitelnost pily.

Druhy rámových pil (podle pilových listů)
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Práce s rámovou pilou
Při práci s rámovou pilou musíme mít na mysli, že rámová pila řeže většinou při pohybu
dopředu (od sebe). Jedině pily s rovnostranným ozubením řežou při pohybech tam i zpět
(rozsečka). Pilu držíme jednou rukou a druhá ruka se opírá o řezaný dílec nebo o hoblici.
Pouze při řezání velkých a těžkých dílců můžeme pilu držet dvěma rukama. Na rámovou
pilu se nesmí tlačit a je nutné sledovat rovinu pilového listu s rovinou rysky. Na začátku
řezání pohybujeme pilou lehce dopředu a dozadu, ve zvoleném místě držíme palec pro
vedení pilového listu, přičemž v této fázi je potřeba velké obezřetnosti, neboť často
dochází k případům, kdy pila vyskočí z řezu a ruku poraní. Až si pila vytvoří řez o hloubce
asi 10 mm, využíváme celou délku pilového listu od začátku až do konce a pohyby by
měly být volné a lehké, pilu nesmíme přetáčet. Při dokončování řezání je nutné zvolnit
tempo a pilu nadlehčovat, aby nedošlo k vyštípnutí dílce.

Správný postoj při řezání a nasazení pily
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VIDEO PRÁCE S RÁMOVOU PILOU

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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Nenapínané pily
Břichatka
Pila vydutého tvaru s trojúhelníkovým ozubením. Délka pily bývá 120–160 cm.

Použití: K příčnému řezání kulatiny, řeziva, ale i kmenů stromů.

Tažná pila
Je po celé délce stejně široká a průřez pilového listu má obdélníkový. Zuby má šikmé
s velkou zubovou mezerou pro rychlejší vynášení pilin. Rukověti jsou otočné pro lepší
ergonomii při řezání.

Použití: Dříve sloužila k podélnému rozřezávání kmenů a trámů.
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Pily vsazené
Čepovky
Jedná se o pily s poměrně krátkým, ale širokým pilovým listem a velmi jemným
ozubením. Slouží k osazování čepů a výrobě ozubů. Některé čepovky mají pilový list
zpevněný hřbetem a některé jsou zalomené a překlopné. Pilové listy u překlopných
čepovek jsou rovnoramenné, pila tedy pracuje oboustranně.

+

Ocasky
Ocasky mají přímé zuby, pilový list má poměrně značnou tloušťku a pila se
užívá převážně k dělení velkých dílců. Mnohé ocasky slouží dokonce i k řezání
sádrokartonových desek a dalších stavebních materiálů. Vyrábí se v mnoha délkách od
300 mm až do 800 mm.

+
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Děrovky
Slouží především k rozšíření otvorů a různých tvarů uprostřed plochy dílců. V současné
době jsou nahrazované přímočarými pilkami.

V prodeji jsou též pilky, které mají univerzální rukojeť a 3 výměnné listy. Můžeme je tedy
používat jako ocasku, čepovku a děrovku.

Svlakovky
Jsou ruční pily, které řežou pouze při tažení k sobě. Slouží k řezání svlakových drážek.
V současné době se příliš neužívají.
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Lupénkové pily
Lupénkové pily jsou speciální pily, které slouží k vyřezávání drobných, často tvarově
náročných částí ze dřeva, plastických hmot a kovů. Jsou vybavené napínacím rámem,
rukojetí a pilovým listem. Jemné pilové listy se liší tvarem a velikostí ozubení. Čím nižší
číslo pilky, tím jemnější zuby. Užívají je především modeláři, ale své využití naleznou i při
restaurování historického nábytku.
Rám

Rukojeť

+

Pilový list

Pilka na dýhu – dýhořezka
Slouží k řezání dýh. Má oválný list se zalomeným držadlem, krátký pilový list a jemné
zuby. Nejlépe řeže při tažení. Při řezání je zapotřebí rovinu řezu zajistit rovnou latí.

Japonské pily (exotické)
V současné době se začínají používat tradiční japonské a čínské ruční pily. Vyznačují
se speciálními zuby, velmi tenkým pilovým listem a tím, že řežou při zpětném pohybu.
Jsou vhodné pro přesné řezání hlavně tvrdých dřev. Práce s nimi je méně náročná na
vynaloženou energii než u tradičních pil. Při práci se všemi pilami je nutné dbát na
nebezpečí úrazů při řezání, pila může vyskočit z řezu.
Dále je nutné pily odkládat tak, aby nedošlo k úrazu při mimovolném pohybu, to
znamená ozubenou částí od sebe.
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ÚDRŽBA PIL
Dokonale nabroušená pila je nezbytná pro přesné a čisté řezání. I v době, kdy jsou běžně
dostupné nejrůznější elektrické ruční pilky, patří ostření a seřízení ručních pil k základním
a nezbytným dovednostem řemeslníka.
Pilové listy jsou vyráběné z nástrojové oceli, skládají se z vlastního pilového listu a zubů.
Zuby mají nejčastěji trojúhelníkový tvar a jsou řazené za sebou. Hroty zubů musí být
v jedné rovině – ose, kterou nazýváme hrotnice. Část zubu postavená proti směru řezu
pily je čelo, šikmá část zubu za čelem je hřbet zubu. Pod pojmem rozteč zubů rozumíme
vzdálenost mezi jednotlivými hroty zubů.

U většiny ručních pil brousíme čelo zubu trojúhelníkovým pilníkem a sledujeme hrotnici,
to znamená, že zuby musí být stejně vysoké. Pilový list upínáme mezi dvě prkénka nebo
do speciálního skřipce tak, aby nedocházelo ke chvění – drnčení – pilového listu. Pohyb
pilníku musí být stejnoměrný, stejný počet pohybů tam i zpět u každého zubu, aby byla
zachovaná stejná výška u každého zubu. Je-li každý zub jinak vysoký, pila špatně řeže.

Ostření pily speciálním brousicím přípravkem
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Rozvádění zubů
Aby ruční pila dobře řezala a opracovaný materiál pilu nesvíral, je nutné, aby pilový
list měl zvláštní úpravu proti svírání. Tato úprava spočívá ve vychýlení dolní třetiny
zubů střídavě nalevo a napravo tak, aby zuby pily vytvářely drážku širší, než je tloušťka
pilového listu. Zmíněnou úpravu zubů nazýváme rozvádění zubů. Nově koupené pilové
listy již bývají rozvedené. Dýhořezka nemá zuby rozvedené a ostří se podobně jako nůž.
Sami můžeme pilový list rozvést za pomoci speciálních rozváděcích kleští. Tato operace
však vyžaduje určitou zkušenost a praxi. Moderní ruční pilové listy jsou však často
zakalené – vytvrzené – a tyto pily se nedají brousit, ani rozvádět bez použití speciálních
strojů. Všechny japonské ruční pily mají zmíněnou úpravu. Zakalené zuby mívají obvykle
modrofialovou barvu.

Použití rozváděcích kleští a pohled na rozvedené zuby pily

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaké jsou druhy rámových pil?
K čemu slouží ocaska?
Jakou pilu užijeme k osazení čepů a výrobě ozubů?
Jaké jsou zásady pro broušení pilového listu?
Co je to hrotnice?
Která část pilového listu je hřbet?
Jak vznikají úrazy při práci s pilami?
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3.4 HOBLOVÁNÍ

Mluvíme-li o hoblování, pak máme na mysli oddělování dlouhých třísek z povrchu
obráběného dílce, nejčastěji za účelem dosažení rovného a hladkého povrchu.

POPIS HOBLÍKU

Dřevěný hoblík se skládá z plazu (B), těla hoblíku (A), lůžka pro vkládání želízka (F),
které je ukončené ústím pro odvod třísek (C), klínu (E), kolíku (D) k uchopení hoblíku
a v zadní části za želízkem části (G), která usnadňuje držení. Úplně vzadu na těle
hoblíku je ocelová hlavička (H), která slouží k tlučení paličkou k seřízení hoblíku.
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Tělo hoblíku je vyrobené převážně z bukového dřeva, plaz hoblíku je vyroben z
kvalitního habrového dřeva. Želízko bývá zhotovené z nástrojové oceli, jeho šířka
a sklon se liší podle druhu hoblíku. Přední, rovná strana želízka se nazývá čelo, protilehlá
strana je hřbet, spojnice těchto stran je břit a fazeta je šikmá část želízka, která je v
kontaktu s materiálem. Pro kvalitní práci želízka je důležitý úhel břitu, který by měl být
25 stupňů.
Postavení želízka v hoblíku se liší podle druhu a použití hoblíku a je dáno výrobcem.
Želízka některých hoblíků bývají vybavená tzv. klopkou, která je k vlastnímu želízku
přišroubovaná a slouží k okamžitému odlomení třísky za břitem, aby se tato nemohla
zatrhnout a způsobovat nečistý povrch. Klopka musí k povrchu želízka pevně přiléhat,
aby se mezi klopku a želízko nemohla dostat žádná tříska. Vzdálenost lámací hrany
klopky od ostří želízka bývá 1 mm.

+
Detail želízka

+
Pohled na lůžko želízka a ústí pro chod třísek
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ZÁKLADNÍ DRUHY HOBLÍKŮ
Uběrák
Uběrák je asi 250 mm dlouhý a 33 mm široký hoblík. Je užší než ostatní hoblíky. Má
zaoblené želízko a slouží k hrubému opracování materiálu. Želízko bývá vysunuté asi
3 mm nad úroveň plazu.

Hladík
Hladík je asi 250 mm dlouhý a až 48 mm široký hoblík. Používá se pro hoblování ploch
nejčastěji po opracování uběrákem či pro opracování hrubých a nerovných ploch. Hodí
se též pro opracování čelního dřeva.
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Klopkař
Klopkař je asi 250 mm dlouhý a až 48 mm široký hoblík. Želízko je opatřené klopkou pro
odstraňování třísek. Slouží k vytváření rovných a čistých ploch.

Želízko hoblíku s klopkou

+

Římsovník
Je velmi úzký hoblík od 20 do 40 mm. Slouží k vyhoblování a přehoblování drážek či
profilů.
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MÉNĚ POUŽÍVANÉ DRUHY HOBLÍKŮ
Existuje množství dalších druhů hoblíků, které se tak často nepoužívají, protože je
zastupuje elektrické ruční nářadí. Jedná se o hoblík zubák pro zdrsňování ploch, dlouhý
hoblík macek pro hoblování dlouhých ploch, hoblík cidič pro velmi jemné opracování
ploch, hoblík kocour pro vytváření svlakových drážek, hoblík srovnávač (lidově
„vlaštovka“) pro vypracování zakřivených dílců. Je nutné ještě zmínit japonské a čínské
hoblíky, které hoblují pohybem k sobě. Mnoho druhů hoblíků se vyrábí z kovu.

Zubák
Je stejně velký jako klopkař, jeho želízko však svírá úhel 70 až 80°. Na konci želízka jsou
vyfrézované jemné drážky, které na opracované ploše tvoří malé rýhy. Zubák použijeme
v případě, že chceme opracovávané plochy zdrsnit.

+

Macek
Je dlouhý 48 až 55 cm a má želízko s klínem.
Použití: Na zarovnávání dlouhých obrobků.
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Kocour
Díky své skutečně velkoryse dimenzované konstrukci je při práci velmi stabilní a přesný.
Velký otvor ústí umožňuje přesnou manipulaci a sledování práce. Naprosto dokonale
přesné seřízení želízka umožňuje nastavení i velmi jemné třísky. Doobjednat lze také
doraz, který lze umístit vlevo či vpravo od korpusu a lze jej použít na rovné i zakřivené
objekty.
Použití: Je určen pro tvorbu přesných svlakových drážek či jejich začišťování.

Speciální dlátový hoblík
Silné želízko je usazené na začátku plazu v jemně vyfrézovaném uložení a je stavitelné
šroubem.
Použití: Pro začišťování konstrukčních spojů, drážkování, vytváření hran a rohů,
odstraňování klihu. Hoblík není vhodný k běžným pracím v ploše materiálu a plošnému
začišťování.
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Hoblík s malým úhlem řezu
Má těžké masivní želízko o tloušťce 5 mm, které svírá úhel pouze 12°. Želízko lze
seřizovat ocelovým šroubem. Velikost ústí lze nastavovat dle potřeby.
Použití: Je ideální pro sukovité, nepravidelné a členité materiály.

Poříz
Je mírně zaoblený nůž s rukojetěmi na obou koncích.
Použití: K základnímu opracování rovných i zahnutých obrobků, srážení a zakulacování
hran a začišťování.

Práce s hoblíky
I přes masivní pronikání elektrického ručního nářadí do praxe jsou hoblíky velmi
důležité a je nezbytné je dobře ošetřovat. Správně seřízený hoblík je vizitkou řemeslníka.
• Želízko nesmí být příliš pevně naklínované.
• Pro každou práci musíme nastavit přesah želízka nad plazem.
• Želízko je nutné obtahovat.
• Hoblíky se nesmí pokládat na plaz.
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POSTUP PŘI HOBLOVÁNÍ
Hoblováním míníme proces, při kterém obrábíme dřevo do roviny ve směru vláken za
použití ručních hoblíků. Při ručním hoblování upneme obráběný dílec mezi poděráky
do hoblice levou stranou směrem na plochu hoblice. Levá strana je strana blíže ke
kůře stromu a bývá obvykle zakřivená do korýtka. Zvolíme vhodný druh hoblíku,
překontrolujeme seřízení, zaujmeme správný postoj a začneme hoblovat postupně
po celé délce dílce. Pro zachování roviny hoblování musí hoblík na konci své dráhy
vzlétnout nahoru, nikoli mířit dolů. Plochu kontrolujeme rovnou latí, při hoblování
větších ploch se užívá dvojice latí o stejné šíři, která se položí na oba konce hoblované
plochy, a okem kontrolujeme horní okraje latí. Horní hrany přiložených latí musí být
v jedné rovině. Po dokončení hoblování plochy nastavíme zvolený rozměr do ramene
rejsku. Rejsek se pevně nasadí na ohoblovaný okraj a oběma rukama jej vedeme po
celém obvodu hoblovaného dílce. Při hoblování se řídíme narýsovanými ryskami.

Pohled na pravou a levou stranu dřeva
a kontrola roviny při hoblování

+
Správný postoj u hoblování,
vzlétnutí hoblíku
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Kontrola roviny delších ploch
za použití dvou latí a držení rejsku

OSTŘENÍ ŽELÍZKA
Pro kvalitní provedení povrchu je důležité udržovat
ostří želízka bezvadně ostré. K tomu účelu nám
slouží obtahovací kameny. Želízko bývá obvykle
nabroušené výrobcem, ale není vhodné pro
použití. Broušením na strojní brusce vzniká na ostří
otřep – ohnutí materiálu a tento otřep brání ostří
želízka vnikat do materiálu. Proto je nutné otřep
odstranit, k čemuž slouží obtahování na brusném
kameni.
Brusné kameny jsou buď přírodní kameny, nebo
častěji syntetické – uměle vyrobené kameny.
Vyrábějí se v různých stupních jemnosti, zpravidla
jedna strana bývá jemnější a druhá drsnější.
Hrubší strana kamene slouží k předběžnému
obtažení ostří a jemnější k dokončení obtažení.
Povrch obtahovacího kamene musí být neustále
vlhký. Vlhčení obtahovacího kamene by mělo
být zajišťováno petrolejem či oleji, ale v praxi
se většinou užívá voda, hlavně kvůli nebezpečí
ušpinění povrchu dílců od zmíněných přípravků.
Vlhčení kamene zabezpečuje odplavení drobných
částí kovu z ostří želízka. Po čase je vhodné brusný
kámen obrousit brusným papírem do roviny.
Odstraníme tím zbytky kovu z povrchu kamene
a vyrovnáme též povrch obtahovacího kamene. Pro
úplné dokončení obtahování se může použít kůže,
která bývá nalepená na kousku dřeva.

25–30°
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+

Sada pro ostření dlát a želízek hoblíků

Obtahovací kožený řemen

Broušení na elektrické brusce
Někdy je želízko tak otupené nebo vylámané, že musíme
použít elektrickou brusku k opravě fazety. V zásadě je však
použití elektrické brusky poněkud sporné, protože tyto
nástroje dosahují velkých otáček a při neodborném postupu
hrozí neopravitelné poškození nástroje. Jde o vyhřátí řezné
části vlivem vznikajícího tepla při rychlém broušení. Je
vhodnější používat nástroje s pomaloběžným kotoučem.
V minulosti se brousilo na šlapacích pískovcových brusných
kotoučích.
Při broušení želízko položíme na podložku brusky,
zkontrolujeme správný úhel fazety a volně pohybujeme
želízkem po celé šířce sem a tam. Při ostření vzniká teplo,
které by mohlo želízko vážně poškodit, želízko by mohlo
zmodrat. Na želízko se nesmí tlačit a musí se často chladit,
nejčastěji ve vodě. Při práci na brusce si musíme chránit oči
brýlemi proti prachu a drobným částečkám broušeného kovu.

Broušení želízka na elektrické brusce
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VIDEO PRÁCE S HOBLÍKEM

VIDEO BROUŠENÍ NÁSTROJŮ (EL. BRUSKA)

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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VIDEO BROUŠENÍ NÁSTROJŮ (OBTAHOVÁNÍ)

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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Nástroje pro škrábání – začisťování
Jedná se o škrabky většinou zvané cidliny. Je to obvykle kus ocelového plechu o délce
asi 150 mm, šířce 60 mm a tloušťce 1 mm. Cidlina slouží k jemnému začisťování ploch,
a to i dýhovaných, k odstraňování míst s vytrhanými vlákny a k opracování zakřivených
ploch. Škrabka dřevo neřeže, ale škrábe, proto je nutné dřevo po opracování cidlinou
důkladně obrousit.

Broušení cidliny
Cidlina se upne do svěráku či hoblice mezi dvě dřeva. Brousíme pilníkem a poté
obtahovacím kamenem přejíždíme do pravého úhlu, a to po delší straně cidliny.
Cílem broušení cidliny je vytvořit otřep na hranách cidliny, který zajišťuje opracování
materiálu. Doslova vytváříme otřep, který je nežádoucí u želízek, dlát, nožů atd. Existují
též tvarové cidliny, které slouží k opracování nejrůznějších tvarů.

Tvarové cidliny

Správné držení cidliny
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Kontrolní otázky:
1. Popište jednotlivé části hoblíku.
2. Vyjmenujte základní druhy hoblíků.
3. Ukažte na želízku čelo, hřbet, břit a fazetu.
4. Co je to klopka a k čemu slouží?
5. Pokládáme hoblíky na plaz?
6. Na kterou stranu pokládáme dřevo při počátku hoblování?
7. K čemu slouží uběrák?
8. Proč je nutné vlhčit obtahovací kámen?
9. Popište a předveďte obtahování želízka.
10. Jaké nebezpečí pro broušený nástroj vzniká při práci na elektrické brusce?
11. Jakou bezpečnostní pomůcku používáme při práci na elektrické brusce?
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3.5 DLABÁNÍ

Pod pojmem dlabání rozumíme vybírání jednotlivých třísek ze dřeva. Nejdůležitější
nástroje pro dlabání jsou plochá dláta, čepovací dláta, duté dláto a dřevěná palička.

DRUHY DLÁT
Ploché dláto
Plochá dláta slouží především k vydlabávání ozubů, dlabů a drážek. Existují v mnoha
šířkách odstupňovaných po 2 mm: 6, 8, 10, 12, 14 mm atd. Dláta se skládají z fazety,
čepele z nástrojové oceli, krku, korunky a rukojeti. Ne všechna plochá dláta mají
fazetu. Dláta se drží za držadlo či rukojeť a v držadle je upevněný trn dláta. Na konci
držadla bývá zděř – ochranný kroužek, který chrání držadlo proti úderům paličky. Držadla
bývají zhotovená z tvrdého dřeva či z plastů. Korunka na čepeli slouží jako doraz pro
držadlo.

D

E

A

B

C

Části dláta: A – fazeta, B – čepel z nástrojové oceli, C – krk, D – korunka, E – rukojeť
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Správné držení dláta při dlabání

Duté dláto
Dutá dláta slouží k dlabání oblých tvarů a zapouštění oblých částí kování. Vyrábí se
v šířkách od 1 mm až do 60 mm. Jedná se však spíše o řezbářský nástroj.
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Čepovací dláto
Čepovací dláta slouží pouze k výrobě dlabů. Někdy jsou nazývána též děropáč. Vyrábí
se v šířkách: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm. Při práci jsou hodně namáhána, a proto je jejich
tloušťka několikanásobně větší než u běžných dlát. Jsou používána převážně tesaři.

Tesařské dláta
Jsou dimenzována pro velké namáhání při práci.
Použití: Tvorba tesařských spojů a práce na stavbách.

Japonský teslík
Je špičkové prodloužené dláto pro ruční začišťovací práce. Vede se oběma rukama
současně.
Použití: Pro začišťování konstrukčních spojů
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Truhlářská palička
K dlabání dláty se používá truhlářská palička, většinou z bukového dřeva. Chrání se tak
držadla dlát proti poškození.

+

OSTŘENÍ A OŠETŘOVÁNÍ DLÁT
Dláta se ostří stejně jako želízka hoblíků, rohy musí mít ostré hrany. Je nutné dbát, aby
se dláto při broušení na elektrické brusce nespálilo, došlo by k tzv. popuštění oceli a tím
ke změknutí materiálu. Při dlabání je vhodné používat paličku a je zapotřebí chránit ostří
před mechanickým poškozením.

Vodítko pro dodržení přesné geometrie
broušeného nástroje
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Diamantový brusný kámen

Bruska s otočným kamenem v horizontální rovině pro broušení za mokra

Bezpečnost práce:
• Při práci s dláty je nutné dbát na nebezpečí poranění při práci, neměli bychom vést dláto proti ruce či další části
těla.
• Nebezpečí hrozí také při odkládání nástroje. Dláta se musí odkládat na hoblici ostřím od sebe.

Kontrolní otázky:
1. Popište části dláta.
2. Vyjmenujte základní druhy dlát.
3. Jaké jsou bezpečnostní zásady při práci s dláty?
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3.6 SEKÁNÍ
Sekera je jedním z nejstarších lidských nástrojů. V archeologických vykopávkách byly
nalezeny sekery z kamene, později byly vyráběny z bronzu a nakonec ze železa a ocele.
Dnes sekeru používají především tesaři jako ruční pracovní nástroj k opracovávání dřeva
sekáním.

DRUHY SEKER
Podle účelu použití pro tesařské práce rozeznáváme tyto druhy seker:

Hlavatka
Tato sekera je úzká a oboustranně broušená. Délka topůrka je asi 900 mm.

Použití: Na hrubé opracování trámů z kulatiny.

Podbíječka
Je klasická univerzální sekera vhodná pro tesaře. Hřbet je opatřen vytahovačem hřebíků,
protilehlý tlouk slouží jako kladivo. Násada je dlouhá 380 mm.

Použití: Patří mezi nejpoužívanější sekery. Provádí se s ní sekání, zatloukání a vytahování
hřebíků.
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Širočina
Je sekera všestranně použitelná s mírně vyhnutou násadou. Koncentrace hmotnosti
k oblasti břitu umožňuje přesnost vedení a stabilitu.

Použití: Je vhodná pro práci na konstrukčních spojích k opracování klád a kulatiny.

Dlabací sekera (křížovka)
Je symbolem tesařské práce. Jedná se v podstatě o kombinaci sekery a děropáče.

Použití: Slouží k vytváření čepů a konstrukčních spojů.

Plochá teslice
Je klasická teslice vhodná pro jemnější práci, díky nízké hmotnosti se velmi snadno
ovládá.
Délka násady je 400 mm a hmotnost sekyry 600 g.

Použití: Tradiční nástroj pro otesávání, práci s kulatinou a hrubší tvarování.
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SEKÁNÍ A TESÁNÍ
Sekání je doposud rozšířeno při výrobě srubových staveb, kde je důležité co nejpřesnější
spojení jednotlivých kmenů a proto se toto spojení zlepšuje postupným přisekáváním.
Dříve se sekáním vyráběly i trámy.

Sekat se mohou pláty, pera, drážky a polodrážky. Při správném postupu se nejprve
provede naříznutí podle rysek a následně se materiály sekají teslicí napříč vlákny a
pobíječkou podél vláken. Dlaby se sekají křížovkou nebo teslicí a začisťují dlabatkou.
Sekání je velmi namáhavé, proto pokud je to jen trochu možné nahrazuje se
opracováním elektrickými nástroji.
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Tesání trámu z kmene
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Postup při tesání kmene:
1) rýsování os na čelech výřezu 2) rýsování průřezu trámu
a, b, c, d) tesání výřezu do pěti šňůr

Kontrolní otázky:
1. Jakou sekeru použije tesař při vytváření čepů a jiných konstrukčních spojů?
2. Jaký druh sekery nejvíce využívá dnešní tesař?

TESAŘ 1 – SEKÁNÍ
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3.7 SBÍJENÍ A ŠROUBOVÁNÍ

NÁŘADÍ PRO SBÍJENÍ A ŠROUBOVÁNÍ
Tesařské kladivo
Má kruhovou plosku, upravený nos pro vytahování hřebíků a dřevěnou, plastovou nebo
kovovou násadu pokrytou kůží. Velikost používaného kladiva se řídí velikostí zarážených
hřebíků nebo montovaných dílců.

Použití: K zatloukání hřebíků, skob, kolíků.

Vytahovač hřebíků (pajsr) a sochor (páčidlo)
Ideální pomůcka pro tesaře a zedníky. Vykován z pružinové oceli, celkově zaostřené
konce ulehčují nasazení.

Použití: K vytahování hřebíků a demontáži dřevěných konstrukcí.

TESAŘ 1 – SBÍJENÍ A ŠROUBOVÁNÍ

Dřevěná palička
Může být různého tvaru a velikosti. Měla by být vyvážená a s dokonale opracovaným
povrchem. Vyrábí se z velmi tvrdých dřevin.

Použití: Při práci s dláty a bodcem a při montážním sestavování dřevěných konstrukcí.

Šroubovák se šroubovým mechanismem
Je mechanické zařízení převádějící přímočarý pohyb na pohyb rotační. Chod sklíčidla
lze nastavit v obou směrech, popř. uzamknout. Velmi jednoduchý, trvanlivý a odolný
mechanismus.

Použití: Ideální pro práci ve stísněných prostorách, při montážních a restaurátorských
pracích.

Šroubovák s výměnnými bity
Jeden nástroj pro mnoho druhů vrutů a šroubů.

Použití: K ručnímu šroubování vrutů.
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SBÍJENÍ
Sbíjení dřeva pomocí hřebíků je nejrozšířenější způsob spojování dřevěných konstrukcí
a výrobků ze dřeva. Hřebíky mohou být hladké, nebo zakroucené pro zvýšení odporu
proti samovolnému vytažení.

Pravidla pro sbíjení:
• Od okraje se hřebíky zatloukají ve vzdálenosti nejméně 3–4násobku průměru hřebíku.
• U namáhaných okrajů je minimální vzdálenost rovna 10–15násobku průměru hřebíku.
První hodnoty platí u předvrtaných hřebíků.
• Počet hřebíků ve spoji je dán statickým výpočtem. V nosném spoji musí být minimálně
4 hřebíky.
• Při montážním sbíjení je rozteč hřebíků cca 50 cm. Pro hřebíky o průměru 5 mm a větší
se předvrtává otvor o průměru 0,85 průměru hřebíku na minimální hloubku ½ délky
hřebíku.
• Pro jednostřižné spojení (spojení dvou dřev) platí, že délka hřebíku nesmí být menší
než 2,5 násobek tloušťky přibíjeného dřeva.
• U více střižného spojení (spojení 3 a více dřev) musí být délka hřebíku v posledním
přibíjeném kuse nejméně 6násobkem průměru hřebíku.
Hřebíky zatloukáme kladivem nebo podbíječkou. Hřebíky delší, než je spojované dřevo,
ohýbáme ve směru vláken přes ocelový trn a následně zatlučeme zpět do dřeva.
Vytahování hřebíků provádíme kleštěmi, podbíječkou, tesařským kladivem nebo pajsrem
a podkládáme kus dřeva pod nástroj, abychom nepoškodili plochu dřeva.
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ŠROUBOVÁNÍ
Šroubování je rozebíratelné spojení pomocí vrutů a svorníků. Vruty spojujeme menší
součástky a svorníky dřevěné konstrukce.
Hlavy vrutů mohou být zápustné, čočkovité, půlkulaté. Jejich hlavy jsou opatřeny
zářezy pro plochý nebo křížový šroubovák nebo mohou být opatřeny otvorem ve tvaru
hvězdy nebo šestihranu. Pevné spojení vruty dosáhneme pomocí vrutů s šestihrannou
hlavou, na kterou se nasazuje utahovací klíč. Při šroubování v exteriéru se na viditelných
konstrukcích doporučuje používat vruty z nerezu, pro zabránění korodování vrutu
a místnímu znečištění.

Kontrolní otázky:
1. Vyjmenujte hlavní ruční nářadí tesaře pro sbíjení a šroubování.
2. K čemu se používá pajsr?
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3.8 VRTÁNÍ

Vrtání je obrábění materiálu řeznými nástroji, které se otáčí kolem svislé osy a vytváří
válcové otvory. K historicky nejstarším vrtákům vlastně patří hrot kopí či šípu. Takové
vrtáky se používaly už v pravěku. K vrtákům patří šídlo, nebozez, špulíř, plochý vrták,
hadovitý vrták, šroubový vrták, Forstnerův vrták a záhlubník.

NÁŘADÍ PRO RUČNÍ VRTÁNÍ
Truhlářské šídlo (rýsovací jehla)
Šídlo slouží k orýsování a napíchnutí otvorů pro malé vruty.

Nebozez
Nebozezy jsou vyrobeny z oceli a mají šroubovitě stočené ostří. K držení slouží oko nebo
plastový držák k uchopení do ruky, nebo mají stopku k upnutí do kolovrátku. Používají
je spíše kutilové. Kolovrátek je ruční vrtačka, ale dnes se díky akumulátorovým vrtačkám
používá velmi málo.
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Špulíř
Špulíře mají šroubovitý hrot, předřezávač, lopatkovité ostří, stopku a unašeč. Hrot
vede vrták do dřeva. Předřezávač vytváří otvor a lopatkové ostří vybírá třísky. Existují
i stavitelné špulíře, které umožňují vrtání různě velkých otvorů. Velikost otvoru se řídí
stavitelným měřítkem. Špulíře se upínaly převážně do kolovrátků, zhotovovaly se od
průměru 6 do30 mm. Jejich význam klesá.

Hadovitý vrták
Podobně jako špulíře má šroubový hrot, jeden nebo dva předřezávače a jedno nebo dvě
lopatkovitá ostří. Hadovitá část slouží k odvádění třísek z otvoru. Dobře se hodí k vrtání
do tvrdých dřev a do čelního dřeva. Používaly se do kolovrátků nebo se upínají do
vrtaček s pomalým chodem. Hadovité vrtáky se zhotovují zhruba od průměru 8 mm.
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Plochý vrták
Ploché vrtáky mají hrot bez šroubovice, dva předřezávače a ostří. Dále jsou opatřené
válcovou stopkou, a proto jsou vhodné i k upnutí do elektrických vrtaček. Některé vrtáky
se zhotovují jako univerzální, s výměnnými vrtacími elementy. Slouží převážně k vrtání
větších otvorů.
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Šroubovité vrtáky
Šroubovité vrtáky používané v truhlářské praxi se velmi podobají vrtákům do železa.
Mají však kuželový vodicí hrot a dva předřezávací hroty. Šroubovitá část je nabroušená
do fazety, která zajišťuje čisté vrtání a odvádí třísky, válcová část slouží k upínání nástroje.
Dosti často se používají i obyčejné strojní vrtáky. Nemají vodicí hrot a předřezávače.
Jejich nevýhodou je, že hlavně v jehličnatém řezivu uhýbají do měkčího, jarního
přírůstku, a vrtaný otvor je vytrhaný.
Vodící hrot

Plocha vedlejšího hřbetu

Břit

Fazetka

Tělo vrtáku
Vrták do dřeva s vodicím hrotem a břity
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Šroubovitá drážka

Stopka

Forstnerův vrták
Forstnerův vrták je moderní typ vrtáku určený k vrtání otvorů o větším průměru. Skládá
se z vrtací hlavy a válcovité stopky. Vrtací hlava je opatřena vodicím hrotem, lopatkovým
ostřím a obvodovými hroty. Vzhledem ke svému průměru jsou tyto vrtáky používány
převážně ve stojanových vrtačkách. Při použití v ručních vrtačkách hrozí nebezpečí
úrazu.

Záhlubník
Záhlubníky jsou speciální vrtáky, které slouží k výrobě zahloubení pro hlavy vrutů
a šroubů. Mají kuželový hrot a několik břitů. Některé záhlubníky jsou integrované do
šroubovitého vrtáku a jejich zápustná část je nastavitelná.

Břity
na kuželu

Tři záhlubníky různých tvarů a velikostí
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Kolovrátky
Kolovrátek byl po staletí velmi důležitou částí výbavy truhláře a prakticky jediným
vrtacím strojem. Jeho význam pro současnou praxi je mizivý.
Rukojeť

Rázuvzdorná opěrka

Prstenec vačky
Sklíčidlo
Čelisti

Řehtačka

ÚDRŽBA VRTÁKŮ
Hroty a ostří vrtáků jsou velmi citlivé. Tyto části proto nesmí přijít do styku s kovovými
předměty. Vrtáky do dřeva nesmějí být používané pro vrtání do kovů. Vrtáky, které
jsou zalepené pryskyřicí a pilinami, očistíme namáčením do organických rozpouštědel,
například do nitrocelulózového rozpouštědla. Ostření vrtáků je velmi obtížná záležitost,
je lépe svěřit tuto operaci odborníkům.

Bezpečnost práce při manipulování s vrtáky:
Při práci s vrtáky obvykle nevznikají žádné úrazy; pouze při práci s vrtáky větších průměrů, které se upínají do
vrtaček, musíme dbát na dobré upnutí obráběného dílce. Vrták se může zaseknout a obráběný dílec roztočit.

Kontrolní otázky:
1. Vyjmenujte alespoň čtyři vrtáky, které používáme při vrtání do dřeva.
2. Je vhodné vrtat do dřeva vrtákem do železa a proč?
3. Jaké mohou vzniknout úrazy při práci s vrtáky?
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3.9 PILOVÁNÍ A RAŠPLOVÁNÍ

Pilníky a struháky (rašple) jsou nástroje určené k oddělování třísek. Skládají se z těla
nástroje, které bývá velmi tvrdé, a špičaté stopky nástroje, která se zasazuje do
plastového či dřevěného držadla (násady). Délka nástroje se měří bez stopky. Struháky
a pilníky se dělí podle délky, velikosti seků, průřezu a způsobu výroby seků. Struháky se
od pilníku liší nejen použitím, ale i velikostí a tvarem seků.

Různé druhy seků

Rozdíl mezi struhákem a pilníkem

PILNÍKY
Pilníky jsou nástroje určené k opracování kovů, dřeva a plastů. Existují v mnoha délkách
a tvarech, kulaté, čtverhranné, ploché, trojhranné atd. Vyrábějí se ponejvíce strojně,
ale existuje i ruční výroba. Po vyrobení seků do povrchu se tělo pilníku či struháku
nasytí uhlíkem, provádí se tzv. cementování a povrch se stane tvrdým, ale křehkým. Na
povrchu pilníku nacházíme řady seků, které se zhotovují buď sekáním, nebo frézováním.
Pilníky vysekávané škrábou a frézované řežou obráběný povrch. Rozeznáváme pilníky
s jednoduchým a křížovým sekem. Seky u jednoduchých pilníků jsou vzájemně paralelní,
kdežto křížové se navzájem protínají. Podle počtu seků se pilníky označují číslem 1 až 4.
Uvádí se též počet seků na centimetr délky ve směru osy pilníku. Obecně se dá říct, že
čím je pilník kratší, tím je jemnější, a naopak.
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V praxi se nejvíce používá půlkruhový pilník s jednoduchým sekem. Pilníky se nepoužívají
pro opracování rovných ploch. Při pilování držíme pilník oběma rukama a pohybujeme
pilníkem od sebe a k sobě, ale přitom i do stran. Tím zamezíme vytváření vrypů na
obráběném povrchu a zabezpečíme plynulost obráběného tvaru. Existují zvláštní jehlové
tvarové pilníky pro broušení zubů pil, pro nástrojaře a rytce. Jejich povrch bývá posypaný
diamantovými zrnky.

1) Různé druhy pilníků 2) Křížový sek na pilníku

STRUHÁKY – RAŠPLE
Struháky jsou nástroje podobné pilníkům, mají však hrubší sek a slouží výhradně
k opracování dřeva, popřípadě plastických hmot. Zuby jsou vysekané tak, že zuby
následující řady jsou v mezeře řady předchozí. Seky jsou vyráběné strojně, ale nezřídka
i ručně, hlavně u menších speciálních struháků. Počet seků se měří na čtvereční
centimetr. Struháky se vyrábí v podobných délkách i tvarech jako pilníky a jejich hrubost
záleží na velikosti – hloubce – seku. Nejvíce se používá půlkruhový úsečový struhák.
Práce se struháky je podobná jako s pilníky, je pouze zapotřebí věnovat zvýšenou
pozornost vytrhávání dřevních vláken, na struhák se nesmí příliš tlačit. Podobně jako
u pilníků existují i zvláštní tvarové struháky s ručním sekem. Existují i nástroje, které se
podobají stopkovým frézám, ale mají na povrchu sek a upínají se do vrtaček.
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Strojní struháky a tvarové struháky pro modeláře či sochaře

TIPY PRO PRÁCI S PILNÍKY A STRUHÁKY A JEJICH ÚDRŽBU
•
•
•
•

Opracovávané dílce musí být důkladně upnuté.
Nástroje musí být opatřené rukojetí, aby nevzniklo nebezpečí úrazu.
Nástroje jsou tvrdé, ale křehké, proto se s nimi nesmí například páčit.
Nástroje na dřevo se nesmí používat k obrábění kovů, a naopak. Je to kvůli vtlačení
kovových třísek do dřeva a ušpinění povrchu dřeva oleji atd.
• Při práci dochází k zalepení seků pryskyřicí, proto se nástroje čistí ocelovým kartáčem,
případně se pryskyřice odstraní v teplé vodě nebo nitrocelulózovým ředidlem.
• Nástroje by se neměly dotýkat s ostatním ocelovým nářadím, aby nedošlo k otupení
pilníků a struháků, protože pilníky ani struháky nelze brousit.

Správné držení pilníku či struháku
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Kontrolní otázky:
1. Můžeme použít pilník nebo struhák pro páčení? A proč?
2. Jak vyčistíme zalepený pilník nebo struhák?
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3.10 BROUŠENÍ
Broušením rozumíme odebírání drobných částeček z povrchu materiálu po předchozím
opracování frézkami atd. K broušení dřeva a dalších materiálů se používají brusné
papíry, brusná plátna a další speciální brusné materiály, jako třeba pemza, brusné
houbičky, brusné vlny atd.

BRUSIVO
Jako brusivo se používají přírodní a syntetická brusná zrna.

Přírodní brusiva
Přírodní brusiva se vyrábějí z pazourku, granátu, křemene atd. Vzhledem ke svojí rozdílné
tvrdosti se v běžné praxi příliš nepoužívají.

Syntetická brusiva
K broušení dřeva se používají především zrna korundu (oxid hlinitý) a karbidy křemíku,
které se hodí k broušení dýh a lakovaných ploch. Pro broušení kovů se hodí nitridy boru
a syntetické diamanty. Syntetická brusiva mají konstantní chemické a fyzikální vlastnosti,
zrna jsou špičatá a různě hranatá.

Zrnitost brusiva
Zrna brusiv se drtí a prosívají přes síta o různém počtu ok. Brusné prostředky se označují
číselně. Běžně se setkáváme s označením od 40 do 400. Jedná se o počet zrn na čtvereční
palec (25,4 × 25,4 mm). Palec neboli coul je míra používaná ve Velké Británii a USA. Čím
nižší číslo brusiva, tím je brusivo hrubší, a naopak. Brusiva o zrnitosti 60 až 90 slouží
k hrubšímu přebroušení ploch, zrnitost 100 až 180 pro jemnější broušení a zrnitost 220 až
400 pro broušení laků a tmelů.

Podklad pro brusiva
Jako podklad pro brusiva se používá speciální papír nebo plátno, brusné pásy jsou
zhotovené z vrstveného papíru a tkaniny. Brusná zrna jsou k podkladu lepena. Při
broušení je vyvíjen tlak na brusný prostředek a otupená zrna se postupně vydrolují.
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RUČNÍ BROUŠENÍ
Pro ruční broušení se používají především brusné papíry. Broušení se napřed provádí
brusným papírem například o zrnitosti 80, a to napříč vlákny, dále pokračujeme
broušením podél vláken papírem o zrnitosti například 150. Poté by se povrch měl
navlhčit z obou stran (kvůli pokroucení) a po vysušení by se měl ještě přebrousit ve
směru vláken brusným papírem o zrnitosti například 180. Brusný papír by se měl
před použitím zvláčnit přehnutím o hranu hoblice a při broušení by měl být navinutý
na brusném špalíku. Brusný špalík by měl být vyrobený z korku, dřevěný by měl být
vypodložený měkkým materiálem, např. plstí či gumou. Používají se i profesionálně
vyráběné brusné špalíky a upínače pro upínání brusného papíru.
K broušení zakřivených ploch slouží například brusné houbičky, k odstraňování nátěrů
z členitých ploch slouží brusná ocelová vlna. Tyto brusné prostředky se též vyrábí v různé
zrnitosti. Mimo zmíněných brusných prostředků existuje velké množství dalších brusných
prostředků, např. brusná mřížka atd.

Brusný papír, dělení brusného papíru
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Brusné mřížky

Brusná vlna

Brusná houbička

Brusný špalík

+
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Práce s brusnou houbičkou

Kontrolní otázky:
1. Proč brousíme dřevo?
2. Jaké brusné prostředky použijeme pro broušení dřeva?
3. Jaké zrnitosti brusných prostředků použijeme pro hrubé, jemné broušení a pro broušení tmelů a laků?
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3.11 PŘENOSNÉ DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Přenosné nebo ruční dřevoobráběcí stroje a zařízení jsou malé a lehké stroje uzpůsobené
pro mechanickou práci všude tam, kde z jakéhokoliv důvodu nelze použít stroje stabilní
a kde nahradí práci ručních nástrojů. K jejich pohonu slouží elektrické a benzínové
motory.

Tesaři pro svou práci využívají hlavně tyto stroje:
• pily

• dlabačky

• frézky

• brusky

• vrtačky
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RUČNÍ ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ PILY
Elektrická kotoučová pila
Ruční kotoučová pila se skládá z pevného stolu, ve kterém je uložen elektromotor
s pilovým kotoučem. Ten je opatřen krytem s vynášecím otvorem pro piliny. Pila musí být
vybavena rozevíracím klínem, pokud je hloubka řezu větší než 18 mm. Vzdálenost mezi
pilovým kotoučem a klínem nesmí být větší než 5 mm. Pilový kotouč musí být chráněn
samočinně výkyvným krytem, který je volně pohyblivý a během chodu pilového kotouče
naprázdno ho celý chrání.
BOZP: Provádět kontrolu pilových kotoučů, jejich správné uložení na hřídeli a dotažení,
odhalovat vadné zuby. Dbát zvýšené opatrnosti při řezání a manipulaci, nepřidržovat
sklopný kryt rukou při náběhu pily při začátku řezání.

Použití: K podélnému, příčnému a šikmému řezání měkkého a tvrdého dřeva
a deskových materiálů, zejména při montážních pracích. Kotoučové pily je možno
použít i k vytvoření drážek a polodrážek a upnutím do pracovního stolu získáme stabilní
kotoučovou pilu.
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Elektrická přímočará pila
Stroj je opatřen vidlicovým stolem, ke kterému přiléhá úhlově stavitelný suport
s klikovým mechanismem, umožňující přímočarý vratný pohyb pilového listu. Pilový
list je snadno a rychle měnitelný, se zuby směřujícími směrem dolů. Piliny jsou tedy
odváděny směrem dolů a nezakrývají horní naznačenou plochu obrobku. Lze plynule
měnit otáčky a připevnit odsávací hubici napojenou na vysavač.
BOZP: Dbát zvýšené pozornosti na upevnění řezaného materiálu a kontakt
s pohybujícím se nástrojem.

Použití: Ruční elektrická přímočará pila slouží především k tvarovému řezání měkkých
i tvrdých dřev, kovů a plastů podle rysky. Při použití pravítka lze provádět rovné řezy.

Tesařská elektrická řetězová pila
Pila se skládá z pevného stolu, suportu, motoru, lišty s řetězem a klínem a rukojeti
BOZP: Nařezávat do materiálu až při dosažení dostatečné řezné rychlosti. Dbát zvýšené
pozornosti na upevnění řezaného materiálu a kontakt s řetězovou lištou.

Použití: Slouží k řezání hraněného a polohraněného řeziva ve všech směrech a vytváření
tesařských spojů. Lze ji naklápět a vytvářet tak relativně čisté, šikmé řezy, v závislosti
na použitém řetězu. Její největší předností je vysoký řezný výkon. Při práci je třeba
dodržovat pravidla bezpečné práce.
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Ruční elektrická pásová pila
Ruční elektrická pásová pila se skládá z pevného stolu, suportu, hnané a hnací pásnice,
motoru a držadel. Pilový pás je napnut mezi pásnicemi a je zakryt ochranným krytem.
Precizní vedení pilového pásu pomocí destiček z tvrdokovu umožňuje použití úzkých
i širokých pilových pásů.
Přesné řezy zaručuje vulkanizované gumové obložení na vodicích kolech.
Použití: Zejména k tvarovým řezům větších průřezů trámů.

BOZP: Z důvodu robustní konstrukce není práce s tímto zařízením vhodná pro subtilní
jedince a pro dlouhou dobu. Řezání se zahajuje až po dosažení optimální řezné rychlosti.
Při vlastním řezání se pila vede do řezu pomalu a pilový pás nesmí vykazovat známky
poškození.
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Ruční motorová řetězová pila
Skládá se z motoru, nádrže, převodovky, vodicí lišty, pilového řetězu a dvou rukojetí.
Pilový řetěz se pohybuje po vodicí liště a je neustále mazán ekologicky odbouratelným
olejem a optimálně napnut. Obsluha musí být pravidelně každoročně proškolována.
BOZP: Používat OOPP (ochranná přilba se štítem, neprořezný oděv, obuv a antivibrační
rukavice). Dbát na stabilní polohu pracovníka při práci. Zákaz práce s pilou na žebříku.
Vyvarovat se při řezání kontaktu řetězu s cizorodými lálkami (kámen, kovy). Řezat
především spodní stranou lišty s plným řezným výkonem. Při kontaktu špičky pilové lišty
se dřevem může dojít ke zpětnému vrhu pily na pracovníka nebo přihlížející osobu!

Použití: V lesním sektoru, pro přeřezávání kmenů a vlastní kácení stromů. Pro svoji
univerzálnost je využívaná i při tesařských pracích. V tom případě se pila osazuje
jemnějším pilovým řetězem, k dosažení vetší přesnosti při řezání a dokonalejšího
povrchu.
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RUČNÍ ELEKTRICKÉ FRÉZKY
Do této kategorie řadíme:
• srovnávací frézky
• sedlové frézky
• horní frézky

Ruční elektrická srovnávací frézka
Ruční elektrická srovnávací frézka se skládá z pracovních stolů, elektromotoru,
převodu, nožové hřídele a rukojeti. Na zadním pracovním stole je uložen elektromotor
s převodem, nožová hřídel a rukojeť. Převod otáček je zabezpečen klínovými řemeny
a řemenicemi. Výškové seřizování se provádí seřizovací pákou a zajišťuje pootočením
přední rukojeti. Pro tesařské práce je konstrukce mohutnější a rozměr nožového hřídele
je větší.
BOZP: Dbát na maximální možnost úběru třísky a nepřekračovat ji. Neposouvat frézku
při frézování zpět, pouze vpřed. Hrozí riziko zpětného vrhu frézky.

Použití: Na srovnání (frézování) nerovných dřevěných povrchů a vytvoření polodrážek
při použití vodicího pravítka.

Ruční elektrická sedlová frézka
Frézka je složena z pevného stolu, v jehož středu je umístněn úhlově stavitelný frézovací
agregát.
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BOZP: Dbát doporučeného maximálního úběru při frézování. Volit menší posuvnou
rychlost frézky a pravidelně provádět kontrolu stavu frézovacích nožů (míra otupení
a pevnost upevnění).
Použití: Slouží k rychlému vytvoření tesařských spojů (osedlání, kampování)
a k výraznému zrychlení a zkvalitnění výroby tesařských spojů.

Ruční elektrická horní frézka
Je složena z pevného stolu opatřeného dvěma vodicími tyčemi, na kterých se pohybuje
suport s motorem a frézovacím vřetenem. Výškové nastavení se provádí povolením
zajišťovací páčky. Následně se provede vlastní nastavení požadované výšky posunem po
vodicích tyčích a dotažení páčky. Jemné nastavení se provede pomocí stavěcího šroubu.
BOZP: Dbát zvýšené pozornosti na upevnění frézovaného materiálu a kontakt
s pohybujícím se nástrojem. Kontrolovat hodnoty maximálních otáček stopkových fréz
a nepřekračovat je nevhodným nastavením frézky.

Použití: Ruční elektrická horní frézka slouží k opracování viditelných ploch a hran ploch
na tesařských a truhlářských konstrukcích.

RUČNÍ ELEKTRICKÉ VRTAČKY
Ruční vrtačky se nejčastěji používají s elektrickým pohonem:
• stojanové (tesařské)
• pistolové
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Tesařský vrtací stojan
Skládá se z vrtacího agregátu a stojanu, který umožňuje přesné úhlové nastavení při
vrtání. Při vrtání se tlačí na agregát, který je veden pomocí vodicích lišt.
Použití: Při spojování tesařských konstrukcí, při montáži dřevěných staveb a opravách
dřevěných konstrukcí.

BOZP: Dbát na bezpečné spojení vrtacího stojanu s vrtacím agregátem a stejnosměrné
působení posuvné síly a směru vrtání.

Ruční elektrická vrtačka (pistolová)
Skládá se z motoru, převodové skříně, sklíčidla, madel a dorazu. Vyrábí se většinou
jako dvourychlostní s regulací otáček, eventuelně s příklepem, dorazem a odsáváním.
Sklíčidlo je dotahované pomocí kličky, nebo tzv. rychloupínací.
BOZP: Nedotýkat se sklíčidla za jeho chodu. Otáčky vrtání volit vzhledem k vrtanému
materiálu a velikosti vrtáku. Při průběžném vrtání dbát na umístění vhodné podložky
pod místem předpokládaného otvoru.

Použití: Slouží k vrtání otvorů do dřeva a po výměně vrtáku také do kovu, cihel a betonu.
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Ruční elektrická řetězová dlabačka
Stroj se skládá z podstavce, který tvoří opěrná deska se dvěma vodicími tyčemi
a pružinami, elektromotoru s vodicími pouzdry, dvou rukojetí a řezací soupravy.
Souprava se skládá z řetězky, vodicí lišty, dlabacího řetězu a napínací kladky. Řetězka
je uložena na konci hřídele elektromotoru. Vedle jedné vodicí tyče v opěrné desce je
hloubková zarážka, pomocí které se nastavuje hloubka dlabání. V opěrné desce se
nachází vodicí tyč s boční zarážkou k vymezení polohy otvoru.
Při práci se podstavec stroje položí na obráběný dílec tak, aby dlabací řetěz byl nad
místem dlabu. Mírným tlakem na rukojeti se nástroj posouvá do řezu. Zpět se zvedá
samočinně tlakem pružin.
BOZP: Posouvat řetězovou lištu do záběru při dosažení maximálních otáček.

Použití: Ruční elektrická řetězová dlabačka se používá pro dlabání hranatých otvorů do
deskového a hraněného řeziva a k zhotovení čepových spojů v tesařských konstrukcích,
a to zejména při montážních pracích na stavbách.

RUČNÍ ELEKTRICKÉ BRUSKY
Ruční elektrické brusky se dělí na:
• pásové
• vibrační
• kmitavé (oscilační)
• úhlové
• kotoučové
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Ruční elektrická pásová bruska
Pracovním nástrojem je nekonečný brusný pás vedený mezi dvěma pásnicemi. Součástí
je zachycovací pytel na prach.
BOZP: Používat odsávací nebo sběrné zařízení pro brusný prach. Nemanipulovat se
zapnutou nebo zcela nezastavenou bruskou.

Použití: Broušení větších ploch s možností výměny brusných pásů, o různé hrubosti.
Může být vybavena i brusným rámem k broušení větších ploch nebo stojanem k upnutí
brusky do polohy pásem nahoru a broušení malých ploch.

Ruční elektrická vibrační bruska
Pracovním nástrojem je brusný talíř, který kmitá velkou rychlostí na malou vzdálenost.
Odsávání je provedeno pomocí pytle, nebo je přímo napojeno hadicí na vysavač.
BOZP: Provádět přestávky při práci, vhodné je použití antivibračních rukavic
a odsávacího zařízení.

Použití: Slouží k jemnému broušení dřeva, dřevěných a sádrových materiálů.
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Ruční elektrická oscilační bruska
Pracuje v rozsahu 15 000 až 20 000 kmitů za minutu s širokou paletou rychle výměnných
nástrojů.
BOZP: Provádět přestávky při práci, vhodné je použití antivibračních rukavic
a odsávacího zařízení.

Použití: Pro práci spojenou s řezáním nebo broušením v omezených prostorech.

Úhlová bruska
Úhlová bruska umožňuje práci:
• s otáčkami do 2 500/min. (broušení a leštění)
• s otáčkami kolem10 000/min. (dělení stavebních materiálů za sucha nebo pod
vodou)
Stroj se skládá z převodové skříně s kuželovým převodem, z motorové skříně,
ochranného krytu, plošného posuvného spínače, samovyvažovací jednotky, blokovacího
čepu, rukojeti, přídavného držadla a kotouče.
BOZP: Nutno používat osobní ochranné prostředky na ochranu hlavy, očí, dýchacích cest
a sluchu. Používat nepoškozené brusné nebo řezací nástroje k danému typu obrábění
určené.
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Použití: Využijeme ji nejen při broušení dřeva, ale i při řezání dlaždic, zdiva, betonu,
kamene i oceli. Také s ní snadno odstraníme barvy a laky karoserií i stavebních konstrukcí
a přebrousíme či vyleštíme nátěry.

Válcová bruska (podlahová)
Stroj je v přední části opatřen brusným válcem a celý je nesen na malých kolech,
která zaručují konstantní úběr materiálu.
Použití: Pro broušení dřevěných podlah a odstraňování starých nátěrů podlahových
nášlapných vrstev.
BOZP: Nutno používat osobní ochranné prostředky na ochranu dýchacích cest a sluchu.
Zvýšenou pozornost věnovat při změně směru brusky, kdy se brusný válec dostává do
částečně nekryté polohy.

Sanační bruska
Stroj je opatřen teleskopickou rukojetí s integrovanou dutinou pro nasazení na odsávací
zařízení. Bruska má velký a rychlý úběr, jednoduché ovládání a nízkou hmotnost.
Broušení je prováděno rotujícím kotoučem.
Použití: Pro broušení sádrokartonu, tapet, sádrovláknitých desek a omítek.
BOZP: Nutno používat osobní ochranné prostředky na ochranu očí, dýchacích cest a
sluchu.
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RUČNÍ AKUMULÁTOROVÉ STROJE
Do této skupiny řadíme téměř všechny ruční elektrické přenosné stroje. K jejich
pohonu neslouží proud přímo ze sítě, ale dobíjecí akumulátorový článek, který je ze sítě
opakovaně nabíjen.
Výhody:
• nezávislost na zdroji elektrické energie
• neomezování přívodní šňůrou
Nevýhody:
• nutno dobíjet
• vyšší cena
• časem slábnoucí baterie a pak nutnost jejich výměny nebo repase

PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ
Základním znakem pneumatického nářadí je jeho nízká hmotnost, snadná manipulace,
vysoká pracovní spolehlivost a bezpečnost. Zdrojem energie je stlačený vzduch
vytvářený v membránových nebo pístových kompresorech. Proto se dají dobře využít
v k tomu uzpůsobené dílně nebo na velkých staveništích, kde je k dispozici kvalitní
a výkonný kompresor.
Dělí se na:
• točivé (vrtačky, šroubováky, utahováky a brusky)
• úderové (sponkovačky, hřebíkovačky)

Pneumatická vrtačka (šroubovák)
Díky své nízké hmotnosti velmi příjemný přístroj do ruky pro dlouhodobou práci.
Může být vybavena přepínačem pravého a levého chodu. Točivý pohyb je vytvářen
vzduchovou turbínou.
BOZP: Nedotýkat se sklíčidla za jeho chodu.

Použití: K montážnímu vrtání nebo šroubování.
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Sponkovací pistole
Skládá se z přívodu stlačeného vzduchu, úderového mechanismu, spouštěče a zásobníku
sponek.
BOZP: Při manipulaci s pistolí používat bezpečností pojistku proti samovolnému
vystřelení sponky. Nepřidržovat spojovaný materiál v blízkosti úderníku. Používat
chrániče sluchu.

Použití: K rychlému spojování dřeva a materiálů na jeho bázi různě velikými sponami.

Hřebíkovací pneumatická pistole
Složení je v podstatě stejné jako u sponkovací pistole, pouze zásobník a úderník je
přizpůsoben tvaru hřebíků. Pro snadnější přístup bývá zásobník nakloněn pod úhlem.
BOZP: Při manipulaci s pistolí používat bezpečností pojistku proti samovolnému
vystřelení sponky. Nepřidržovat spojovaný materiál v blízkosti úderníku. Používat
chrániče sluchu.

Použití: Ke spojování větších dřevěných prvků (palet, dřevostaveb).
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI S RUČNÍMI DŘEVOOBRÁBĚCÍMI STROJI
Při práci s ručními elektrickými a pneumatickými stroji je třeba mít neustále na zřeteli, že
pracujeme s vysokými řeznými rychlostmi a elektrickou energií. Při obrábění jsou stroje
vedeny do řezu ručně a pracovník překonává neustále se měnící řezný odpor pomocí
svých svalů.

Základní bezpečnostní pravidla:
•
•
•
•
•

Elektrické kabely se nesmějí nacházet v blízkosti stroje, a zejména ne v předpokládaném směru chodu stroje.
Dbáme na dokonalé upnutí materiálů, aby se při práci nechvěly a samovolně neměnily polohu.
Používáme pouze stroje správně seřízené, zakrytované a se spolehlivě upnutými nástroji, vodítky a dorazy.
Ruční nástroje se mohou přenášet nebo odkládat jen po vypnutí motoru a zastavení stroje.
Stroje musí být vybaveny spolehlivými ochrannými kryty, které chrání všechny pohybující se části (převody,
nástroje) a současně usměrňují odvádění odpadu vznikajícího při obrábění.
• Dřevní odpad se může ručně odstranit až po ukončení pracovní operace a zastavení stroje.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

Jaké znáš hlavní skupiny přenosných dřevoobráběcích strojů?
Jaké je použití ruční kotoučové pily?
Jaké ruční el. nářadí použiješ na srovnání povrchu hranolu?
Jaké ruční el. nářadí použiješ na rychlé a přesné vyhotovení tesařského spoje, např. čepování?
Uveď výhody a nevýhody pneumatického a akumulátorového nářadí.
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4 DŘEVO – TESAŘŮV ZÁKLADNÍ MATERIÁL

4.1 DŘEVO – ÚVOD
formy sesychání u prken a fošen

4.2 ŘEZIVO
4.3 PRACOVÁNÍ DŘEVA

prkno s dření

trhliny vzniklé
vysoušením

levá strana – slabé sesychání na obvodu

levá strana – silné sesychání
na obvodu

středové prkno

boční prkno

formy sesychání
u hranolů

trhání lepených spojů
u lepení na tloušťku
© www.tis-systems.cz

proudění vzduchu ze všech stran

hráň

příčná cesta

hráň

hráň

hráň
přístupová cesta

hráň

hráň
přístupová cesta

4.4 SUŠENÍ DŘEVA

hráň

hráň
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TESAŘ 1 – DŘEVO – TESAŘŮV ZÁKLADNÍ MATERIÁL

4.1 DŘEVO – ÚVOD
Dřevo je unikátní přírodní materiál. Proto i při jeho opracování musí být tato
výjimečnost respektována. Cit získaný prací s tímto různorodým materiálem je
předpokladem k úspěchu. Kromě vlastního ručního opracování dřeva jsou důležité
i přípravné práce, jako je upínání materiálu, jeho rozměřování, dále příprava nástrojů
a nářadí, jejich údržba, a ošetřování a podobně.

Dřevo jako surovinu používanou pro tesařské konstrukce rozdělujeme na kulatinu
a řezivo. Další možné dělení je na výřezy a přířezy.

KULATINA
Kulatina je na míru zkrácené a kůry zbavené (odkorněné) dřevo, které se používá
zejména pro sruby, lešení, dočasné příčky a při stavbě bednění. Dříve se z kulatiny
vyráběly krovy a vazníky hospodářských budov. Dlouhodobější konstrukce se z kulatiny
dnes nevyrábějí a byly nahrazeny řezivem.
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ŘEZIVO
Řezivo je stavební dřevěný materiál získaný podélným rozřezáním vhodných sortimentů
surového dříví, zejména tzv. pilařských výřezů (pilařské kulatiny). Zpravidla má alespoň
dvě protilehlé plochy rovnoběžné a je tlusté nejméně 10 mm. Řezivo se nejčastěji vyrábí
ve specializovaných provozech – pilách.
V současném stavebnictví výrazně převažuje řezivo z jehličnatých stromů nad řezivem
z listnatých stromů. Hlavními důvody jsou hojné zastoupení jehličnanů v našich lesích,
rychlejší růst stromů, nižší hmotnost, obsah pryskyřic ve dřevě a vhodnější tvar kmene
pro dlouhé pilařské sortimenty (rovnější tvar kmene, menší průměr větví a větší výtěž při
pořezu).
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4.2 ŘEZIVO

PRINCIP VÝROBY HRANOLŮ A ŘEZIVA

1 hranol

2 hranoly

neomítané
řezivo

kombinované
řezivo

3 hranoly

4 hranoly

radiální
řezivo

omítané
řezivo
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ZÁKLADNÍ DĚLENÍ ŘEZIVA
Hraněné řezivo
Má šířku menší než dvojnásobek tloušťky a podle plochy příčného průřezu ho
rozdělujeme na:
• hranol – hraněné řezivo o tloušťce větší než 100 mm, nebo s plochou příčného
průřezu větší než 100 cm2
• hranolek – hraněné řezivo o tloušťce nejvíce 100 mm, nebo s plochou příčného
průřezu 25 až 100 cm2
• lať – hraněné řezivo s plochou příčného průřezu od 10 do 25 cm2
• lišta – hraněné řezivo s plochou příčného průřezu do 10 cm2
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Polohraněné řezivo
Je dvoustranně řezané o šířce menší než dvojnásobek tloušťky s oblými boky výřezu,
z kterého bylo vyrobeno.
• trám je polohraněné řezivo o tloušťce větší než 100 mm a šířkou minimálně 2/3
tloušťky
• polštář je polohraněné řezivo do tloušťky100 mm
• poval je ze tří stran opracovaný dřevěný prvek používaný k výrobě stropů
• dřevěný pražec je pilařský výrobek (hraněný nebo polohraněný) ve tvarech, dřevině,
rozměrech a jakosti podle účelu použití (rozlišujeme pražec příčný, výhybkový,
bagrový a mostnici)
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Deskové řezivo
Je řezivo o maximální tloušťce 100 mm a šířce rovné nebo větší než dvojnásobek tloušťky
a podle tloušťky se rozděluje na:
• prkno je deskové řezivo o tloušťce ne větší než 38 mm

• fošna je deskové řezivo v rozmezí tloušťek mezi 40–100 mm
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Krajinové řezivo

• krajinové prkno je řezivo s řezanou vnitřní plochou po celé délce a vnější plochou
vyznačující se alespoň dotykem nástrojů
• krajina je řezivo s řezanou vnitřní plochou a oblou částí výřezu nebo jen místy
řezanou vnější plochou

Deskové řezivo
Podle dalšího opracování toto řezivo dělíme na:
• omítané řezivo tvoří středové a boční řezivo s rovnoběžnými plochami a boky
ořezanými nebo ofrézovanými kolmo k plochám a s oblinou menší, než je dáno
normou
• neomítané řezivo je deskové řezivo s neoříznutými nebo jen částečně oříznutými
boky; oblina přesahuje normu dovolenou pro omítané řezivo

Dělení řeziva podle směru letokruhů v průřezu
• radiální řezivo je řezivo získané orientovaným pořezem výřezů nebo prizem
s převládajícím směrem řezů blízkým poloměru letokruhů
• poloradiální řezivo tvoří přechod radiálního a tangenciálního řeziva
• tangenciální řezivo získáme orientovaným pořezem výřezů s převládajícím směrem
řezů v tečně k letokruhům
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levá strana

pravá strana
krajina
boční prkna

středová prkna
dřeňová prkna
středová prkna

boční prkna

krajina

Rozdělení prken

VADY ŘEZIVA
Oblina
Měří se šířka a udává se vzhledem k většímu průřezu.

Suky
Rozdělujeme podle jejich kvality na zdravé, nezdravé a vypadavé.

Šířka letokruhů
Měří se v radiálním směru. U řeziva obsahujícího dřeň se neuvažuje s oblastí 25 mm
okolo dřeně.

Odklon vláken
Při výpočtu odchylky se vychází z délky 1 m. To znamená, o jakou vzdálenost se vychýlí
směr vláken na délce materiálu 1 m od roviny (hrany).

Trhliny
Neměří se, pouze se uvádějí.
Dělí se na:
• výsušné trhliny probíhají v radiálním směru a nosnost dřeva ovlivňují jen nepatrně
• odlupčivé trhliny jsou způsobeny jednostranným zatížením větví; dochází k oddělení
dřeva na hranici letokruhů
• mrazové trhliny probíhají v radiálním směru; vznikají na volně stojících stromech
a rozeznáme je podle ztmavnutí okolního dřeva a podle místního zakřivení letokruhů.

TESAŘ 1 – ŘEZIVO

Zbarvení dřeva
Bývá vyvoláno činností plísní, dřevo zbarvujících a dřevokazných hub. Z tohoto důvodu
je důležité rychlé zpracování dřevní suroviny. Napadení plísněmi je po vysušení pouze
estetickou vadou, na rozdíl od hub, které dřevo poškodí trvale.

Tlakové dřevo (reakční)
Vzniká pouze u jehličnatých dřevin jako reakce stromu na zatížení (sněhem, větrem
nebo křivostí kmene). Tlakové dřevo je rozpoznatelné podle výrazně silnějších letních
letokruhů, má výrazně odlišné mechanické vlastnosti a mnohem větší sesychání ve všech
směrech, nejvíce však v podélném (radiálním) směru.

Poškození hmyzem
Měří se průměr otvorů. Většinou se jedná o poškození larvou kůrovce, který suché řezivo
již nepoškozuje.

Napadení jmelím
Znehodnocuje dřevní hmotu svým kořenovým systémem, kdy dochází ke
stočení dřevních vláken a napadené dřevo se hodí pouze k výrobě dekorací nebo
aglomerovaných materiálů. Většinou jmelí napadá jen koruny stromů a řezivo je
poškozováno opravdu jen zřídka.

Křivost
Je rozdílné sesychání v tangenciálním a radiálním směru, které způsobuje deformace
řeziva. Tyto deformace se nejvíce projeví po vysušení dřeva. Eliminovat tyto deformace
je možné správným proložením řeziva v hráních a jejich svázáním, výběrem kvalitní
suroviny a dobře provedeným pořezem.

Dřeň
Je první přírůstek dřeva a je podstatně měkčí než okolní dřevo a má většinou odlišnou
barvu, na příčném řezu se nachází uprostřed letokruhů. U kvalitnějších sortimentů řeziva
se vyřezává.

TŘÍDĚNÍ ŘEZIVA
Řezivo z jehličnatých stromů pro tesařské konstrukce se dělí podle své nosnosti. Existuje
metoda vizuální (pohledem očí) a strojní metoda (třídicí stroje).
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Vizuální třídění
Vizuálně tříděné řezivo se smí odchylovat pouze v 10 % kusů o 3 % směrem dolů.
Třída dřeva

Označení

Třída S 7

Řezivo s malou únosností

Třída S 10

Řezivo s normální únosností

Třída S 13

Řezivo s nadprůměrnou únosností

Strojní třídění
Řezivo lze strojně třídit pouze s registrovanou a vyzkoušenou třídičkou. Strojní třídění
mohou provádět pouze firmy s odpovídajícím vybavením a personálem dle požadavků
normy DIN 4074.
Třída dřeva

Označení

Třída MS 7

Řezivo s malou únosností

Třída MS 10

Řezivo s normální únosností

Třída MS 13

Řezivo s nadprůměrnou únosností

Třída MS 17

Řezivo se zvlášť vysokou únosností

Kromě vlastností zjištěných strojně se při zařazování do tříd musí zvažovat také vizuální
charakteristiky. Třídy I, II a III uvedené v normě DIN 1052 „Dřevěné stavby“ odpovídají
těmto třídám.
Třída dřeva podle normy DIN 1052

Třída dřeva podle normy DIN 4074

I

S 13, MS 13, MS 17

II

S 10, MS 10

III

S 7, MS 7
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UKLÁDÁNÍ ŘEZIVA A KULATINY
Ukládání stavebního řeziva má dvě funkce:
• vytvoření dostatečných zásob pro výrobu a zabezpečení plynulosti provozu
• ochrana a ošetření materiálu před znehodnocením a poškozením před vlastním
zpracováním
Při skladování respektujeme tyto zásady:
• skladovací místo musí být rovné, jinak by došlo ke zkroucení řeziva, plocha pro
skladování dřevěného materiálu má být zpevněna (beton, štěrk) a vyspádována (odtok
dešťových srážek)
• skladovací místo musí být bez nánosů organických materiálů (dřevní odřezky, tráva,
kůra), které zvyšují nebezpečí výskytu plísní nebo hniloby
• kulatinu zbavenou kůry ukládáme na podklady (nikdy ne přímo na zem)
• jednotlivé vrstvy prokládáme příčně kulatinou tak, aby bylo zabezpečeno dostatečné
proudění vzduchu a tím odvod vlhkosti
• řezivo se ukládá do hrání, ty pak vytvářejí skupiny hrání, které se sdružují do polí
• hráně zastřešujeme, měly by mít dostatek vůle směrem k zemi (ochrana před sněhem,
odstřikující dešťovou vodou a před zvířaty); tato vůle musí být nejméně 500 mm
• podkladová dřeva (prokladky) musí být stejné tloušťky a délky, bez suků a bez
napadení dřevokazným hmyzem nebo houbou a po šířce hráně vodorovně uložená
• tloušťka prokladů a vzdálenost prokladů má být taková, aby se řezivo neprohýbalo
vlastní hmotností
• proklady se v hráni dávají nad sebe a prokládají každou vrstvu mokrého řeziva
• u vysušeného řeziva se může prokládat po několika vrstvách, z důvodu vnikání
vlhkosti do vysušeného řeziva
• ochrana čela hráně se provádí přesahujícími proklady, nátěrem čel, zastíněním (další
hrání)
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Sklad řeziva
Pro sklad řeziva je nejvhodnější suché místo přístupné ze všech stran větrům. Plocha
skladu musí být zbavena veškeré vegetace, protože rostliny udržují vlhkost. Terén musí
být vyrovnaný a musí být zajištěn odvod srážkové vody, například mírným sklonem
plochy pod hráněmi, žlábky po okrajích hrání s mírným sklonem pro odtékání vody
směrem ke kanalizaci apod. Povrch plochy musí být zpevněn nejlépe betonem, nebo
aspoň vrstvou štěrku. Asfaltový podklad není vhodný, protože se na něm po dešti dlouho
drží voda (v loužích).
Vzhledem k hořlavosti dřeva je důležité dodržování protipožárních předpisů a vybavení
skladu hydranty apod.
Plocha velkých skladů má být pro snadnější manipulaci a přehlednost rozdělena na více
částí (pole, oddělení, skupiny hrání). Mezi nimi musí být dostatečně široké oddělovací
ulice – linie, které odpovídají protipožárním předpisům. Ve skupině hrání bývá podle
velikosti skladu 6–16 hrání. Šířka ulic (linií) mezi skupinami hrání má být 3–5 m, uličky
mezi hráněmi mají být široké nejméně 1 m. Celý sklad má být oplocen drátěným
pletivem do výšky aspoň 180 cm.
Při uskladňování řeziva různé tloušťky se ukládá na návětrnou stranu skladu řezivo
tenčí a na závětrnou stranu (do středu skladu) řezivo tlustší. Při společném skladování
jehličnatého a listnatého řeziva se na závětrnou stranu ukládá listnaté řezivo.
Hráně mohou být orientovány:
• kolmo na směr převládajících větrů; dobré profouknutí napříč (malé sklady)
• rovnoběžně se směrem převládajících větrů; vzduch proudí cestami (velké sklady)
Z hlediska dokonalého proudění a požární ochrany je sklad rozdělen na:
• hráň
• dvojskládka – mezera 1 m
• skupina skládek – 3 m
• oddělení – 5 až 10 m
• pole – 10 až 25 m
proudění vzduchu ze všech stran

hráň

příčná cesta

hráň

hráň

hráň
přístupová cesta

hráň

hráň
přístupová cesta

hráň

hráň

Sklad řeziva
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St˜echa

Drát

		

Patka

Hráň se střechou

Kontrolní otázky:
1. Jaké znáte hlavní druhy řeziva?
2. Na jaké vady řeziva by si měl tesař dát pozor?
3. Jak se správně skladuje řezivo? Jaká pravidla je potřeba dodržovat u sušeného a u čerstvého řeziva?
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4.3 PRACOVÁNÍ DŘEVA
Z hlediska použitelnosti dřeva je vlhkost jeho rozhodující vlastností. Na obsahu vody
závisí, zda rozměry a tvar výrobku zůstanou neměnné, nebo dojde k jeho zvětšení či
zmenšení. Pro budoucí tesaře je tedy podstatné si tento vztah objasnit.

VLHKOST DŘEVA
Ve dřevu se nachází tzv. volná voda a vázaná voda. Volná voda se nachází v dutinách
buněk. V živém stromu dopravuje živné látky. Vázaná voda se nachází v buněčných
stěnách. Bezprostředně po skácení stromu se začne obsah vody snižovat. Nejprve se
odpařuje volná voda. Při tomto procesu nedochází k žádným významným změnám.
Stav, kdy se vypaří všechna volná voda, je určen veličinou zvanou bod nasycení vláken.
V tomto okamžiku už dřevo nemá žádnou vodu volnou, ale má ještě všechnu vodu
vázanou. Jakmile se začne vypařovat i ona, tak při tom dochází k významným změnám
některých vlastností dřeva. Voda se vypařuje tak dlouho, dokud nenastane tzv. stav
vlhkostní rovnováhy. Tento stav je charakteristický tím, že určité teplotě a vlhkosti
vzduchu odpovídá určitá hodnota vlhkosti dřeva (rovnovážná vlhkost).

BOBTNÁNÍ A SESYCHÁNÍ
Bobtnání
Je to zvětšování rozměru dřeva přijmutím vázané vody buněčnými stěnami. Vyjadřuje se
poměrově, udává v %.

Sesychání
Je to zmenšování rozměrů dřeva úbytkem vody vázané z buněčných stěn. Vyjadřuje se
poměrově, udává v %.
S úbytkem vlhkosti dřeva se zmenšuje jeho objem, a s nárůstem vlhkosti dřeva se objem
dřeva zvětšuje. Dřevo bobtná a sesychá různou rychlostí v závislosti na směru vláken ve
dřevě. Princip zmenšování rozměrů dřeva při sesychání nebo zvětšování rozměrů dřeva
při bobtnání spočívá v roztlačení nebo přiblížení dvou řetězců celulózy molekulami vody.
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Hlavní řezy kmene:
• příčný řez (P) je kolmý k ose kmene a je charakteristický soustředným uspořádáním
letokruhů
• radiální řez (R) je veden středem kmene
• tangenciální řez (T) je veden rovnoběžně s osou kmene v určité vzdálenosti od
středu kmene

Příčný řez

Radiální řez

Hlavní řezy kmenem stromu
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Tangenciální řez

Hodnoty sesychání dřeva:
• tangenciální směr 5–10 %
• radiální směr 3–5 %
• podélný směr 0,1–0,5 %

formy sesychání pro prkna a fošny
• objemové sesychání 9–16 % (součet celkem)
formy sesychání kulatiny

10 %

5 % radiálně

5%

10 %
10%
tangenciálně

5%

10 %
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Hodnoty sesychání dřeva: a) pro kulatiny

5%

b) pro prkna a fošny

TVAROVÉ ZMĚNY DŘEVA (BORCENÍ)
Následkem bobtnání a sesychání dochází u dřeva nejen k objemovým změnám, ale i ke
změně geometrického tvaru. Tyto změny jsou způsobeny zejména:
• rozdílnými hodnotami sesychání v tangenciálním, radiálním a axiálním (podélném)
směru
• rozdílným bobtnáním a sesycháním bělového a jádrového dřeva – bělové dřevo
obsahuje více vody než jádrové
• rozdílným bobtnáním a sesycháním v koruně a kmeni stromu – mladší dřevo
v koruně má větší podíl bělového dřeva
• rozdílným bobtnáním a sesycháním na severní a jižní straně kmene – severní
strana má menší podíl jarních letokruhů (méně vodivých elementů), a tedy sesychá
tedy méně než strana jižní
• nestejnoměrné vysoušení – vnější letokruhy vyschnou dříve než vnitřní, vzniká
napětí ve dřevě a následně výsušné trhliny
• růstovou vadou (točivost) – při sušení se vlákna snaží získat rovnoběžnou polohu –
dřevo se kroutí
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formy sesychání u prken a fošen

prkno s dření

trhliny vzniklé
vysoušením

levá strana – slabé sesychání na obvodu

levá strana – silné sesychání
na obvodu

středové prkno

boční prkno

formy sesychání
u hranolů

trhání lepených spojů
u lepení na tloušťku

Tvarové změny (borcení) v závislosti na poloze řeziva v kmenu stromu
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PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ VŮČI PRACOVÁNÍ DŘEVA
Pracování dřeva je proces, který patří k jeho k přirozeným vlastnostem. Intenzita tohoto
procesu se časem zmenšuje, ale až po mnoha opakováních příjmu a výdeje vody vázané
ve dřevě. Je to způsobeno únavou (stárnutím) buněčných stěn. Neexistuje opatření,
které by pracování dřeva zabránilo, ale můžeme provést opatření, která ochrání dřevo
a dřevěné konstrukce před jejich znehodnocením.

Opatření minimalizující vznik trhlin
1. Rychlé rozřezání kmene sníží napětí ve dřevě. U půlených nebo čtvrcených kmenů
jsou napětí na vnějším okraji z důvodu sesychání menší.
2. Skladování ve stínu minimalizuje rychlé vysychání. Kulatina a řezivo vystavené
přímému slunečnímu záření vysychá na povrchu příliš rychle. Vzniklé napětí je
příčinou vzniku trhlin.
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Opatření pro minimalizaci pracování dřeva
Zásadně by se dřevo před vestavbou mělo vysušit na ten stupeň vlhkosti, který lze
očekávat ve vestavěném stavu (viz následující kapitola Sušení dřeva 4.4). Pro lepené
konstrukce se musí dřevo uměle dosoušet na požadovanou vlhkost.
Dřevo je hygroskopický materiál, a tedy neustále vyrovnává svoji vlhkost s okolím.
Protože se vlhkost dřeva vždy přizpůsobí vlhkosti vzduchu a tím dojde k tvarovým
změnám, je nutné dodržovat tyto konstrukční zásady:
• Vybíráme si kvalitní řezivo bez vad.
• Všechny dřevěné části musíme chránit před vlhkostí.
• Upřednostňujeme ochranu konstrukční před chemickou; ochrana musí být trvalá
a odolat i extrémním situacím.
• Používáme bednění drážkované nebo překládané, protože zůstávají uzavřená i při
pracování dřeva.
• Zazděné části dřeva (zhlaví trámů) musí být podloženy pevným izolačním materiálem
(lepenka) z důvodu tvarových změn a izolace vlhkosti ve zdivu; trám by neměl být
v kontaktu s okolním zdivem, proto se kolem něj nechává vůle.
• Stropní trámy se kladou jádrovou stranou a severní stranou (podle růstu stromu)
nahoru. Vyklenutí nahoru v důsledku sesychání zmenšuje průhyb trámu.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jak ovlivňuje vlhkost dřeva jeho využití?
Vyjmenujte a popište hlavní řezy kmene.
Jak probíhají tvarové změny dřeva?
Jaká znáte preventivní opatření proti pracování dřeva?
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4.4 SUŠENÍ DŘEVA
Účelem sušení je odstranění přebytečné vlhkosti ze dřeva odpařením do okolního
prostředí. Je to nutná podmínka k tomu, aby dřevo získalo vlastnosti potřebné pro další
zpracování a požadované ve výrobku. Sušením se snižuje hmotnost dřeva, zlepšuje se
jeho obrobitelnost, snižuje se sklon k sesychání, bobtnání a borcení. Zlepšují se fyzikální
a mechanické vlastnosti. Současně se snížením vlhkosti pod 20 %, se dřevo chrání před
růstem dřevokazných hub a plísní.

Suší-li se při teplotě nad 40 °C, zničí se dřevokazný hmyz a jeho zárodky, které se ve dřevě
nacházejí. Z těchto důvodů je sušení základní a nezbytnou technologickou úpravou,
která v nejvyšší míře ovlivňuje budoucí vlastnosti a jakost výrobku ze dřeva.
Dřevo podle obsahu vlhkosti rozlišujeme na:
• čerstvé (60–80 % – po těžbě)
• syrové (w > BNV)

w – vlhkost dřeva v %

• proschlé (w < BNV)

BNV – bod nasycení vláken,
(hranice vlhkosti dřeva, kdy
při poklesu vlhkosti pod tuto
hranici dochází ke změně
jeho tvaru a velikosti)

• předsušené (w = 20–25 %)
• vzduchosuché (w = 18–22 %)
• technicky suché (w = 8–15 %)
• absolutně suché (w = 0 %)

Pokojová teplota

Relativní vlhkost vzduchu v %

10 °C

12

17

22

28

35

41

47

53

58

15 °C

12

17

22

28

35

42

48

54

59

20 °C

13

18

23
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25 °C
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30 °C
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31
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Vlhkost dřeva – w (%)

1

3

5

6

7

8

9
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11

– Závislost teploty a relativní vlhkosti vzduchu na vlhkosti dřeva
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Vlhké dřevo vykazuje horší mechanické a fyzikální vlastnosti, má nižší pevnost lepených
spojů, hůře se obrábí a jeho povrchová úprava je problematická. Důležité je, aby vlhkost
dřeva byla v rovnováze s vlhkostí prostředí, ve kterém se bude výrobek nacházet. Jinak
by mohlo dojít k rozměrovým a tvarovým změnám, které mohou být příčinou netěsnosti
spojů nebo znehodnocení povrchové úpravy. Abychom mohli dřevo kvalitně zpracovat
a výrobky z něj měly požadované vlastnosti a trvanlivost, je potřeba snížit obsah vody ve
dřevě. K tomu nám slouží dva způsoby vysoušení dřeva.

PŘIROZENÉ SUŠENÍ
Při tomto způsobu sušení dřeva schne dřevo ve volném prostoru nebo v otevřených
přístřešcích. Dřevo přitom odevzdává svoji vlhkost odpařováním tak dlouho, dokud
nedojde k vyrovnání vlhkosti s okolním prostředím (vzduchem).

Schopnost vzduchu přijmout vlhkost ze dřeva je omezená. Dřevo nám tedy může
vyschnout pouze na průměrný obsah vlhkosti ve vzduchu, tedy na 15 hmotnostních %.
Při přirozeném sušení je třeba řezivo vhodně poskládat do hráně, zabezpečit vhodné
proudění vzduchu, chránit ho před deštěm, sněhem a sluncem vhodnými prostředky
(zastřešením, bočním zastíněním, nátěrem). Tímto je dřevo chráněno proti nežádoucímu
zvlhčování a naopak rychlému vysoušení, vedoucímu ke vzniku trhlin.
Doba sušení se pohybuje, podle druhu dřeviny, tloušťky řeziva a polohy skladu, od 1 do
4 let rychlostí cca 1 cm za rok.
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UMĚLÉ SUŠENÍ
Přirozené sušení dřeva má své limity, co se týká dosažené vlhkosti (cca 15 %) a vyznačuje
se dlouhou dobou sušení. Proto se často řezivo suší buď zcela uměle, nebo se pouze
uměle dosouší na požadovanou vlhkost. Umělé sušení se provádí v sušicích komorách
nebo tunelech.
Při umělém sušení dřevo odevzdává svoji vlhkost do vzduchu. Jelikož ohřátý vzduch
může přijmout více vlhkosti než studený, je vysoušecí komora vyhřívána. Dřevo je
ukládáno na vozíky do hrání. V jedné hráni nebo komoře se může sušit jen řezivo stejné
dřeviny, tloušťky, počáteční vlhkosti. Aby bylo dřevo na celém povrchu ohříváno horkým
vzduchem, je proloženo proklady v každé vrstvě.
Vzduch je uveden do pohybu ventilátorem a je řízen tak, aby ohřátý ještě nenasycený
vzduch procházel hrání a nasycený vzduch odvětrávací klapkou opouštěl komoru.
Při vyšších teplotách vzduchu může dojít k rychlé ztrátě vlhkosti vnějších vrstev řeziva
a vnitřek zůstane vlhký. Čím je tento rozdíl větší, tím pomaleji se může vnitřní vlhkost
odevzdat do proudícího vzduchu. Abychom zabránili tomuto vadnému vysoušení
a vzniku trhlin, musíme ohřátý vzduch v komoře obohatit vodní parou.
Ideální teplota vysoušení, obsah vlhkosti ve vzduchu a doba vysoušení se zjišťují pomocí
tabulek. Moderní sušárny dřeva jsou vybaveny automatickými nebo plně automatickými
regulátory sušení.
Přednosti umělého sušení před přirozeným:
• kratší doba vysoušení a úspora nákladů
• dřevo lze vysušit na libovolnou vlhkost
• nevznikají žádné škody při skladování
• malé riziko vadného vysušení
• vysoké teploty zničí škůdce

Tradiční uspořádání
teplovzdušné – konvekční sušárny
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URČENÍ VLHKOSTI
Vlhkost dřeva můžeme zjistit pomocí váhové zkoušky, sušinové váhy nebo
elektrickým vlhkoměrem.

Váhová zkouška
Tato metoda spočívá v tom, že se testovací vzorky dřeva vysušují v peci tak dlouho,
dokud nepřestane klesat jejich hmotnost. Po dosažení této hmotnosti vzorek dosáhl
hmotnosti sušiny a podle následujícího vzorce vypočteme vlhkost.
vlhkost dřeva (%) =

hmotnost vzorku před sušením (g) – hmotnost vzorku po sušení (g)
hmotnost vzorku po sušení (g)

× 100 %

Tato metoda vede k velmi přesným výsledkům, je ale časově velmi náročná a vyžaduje
odběr vzorků dřeva.

Sušinová váha
Pro zjištění vlhkosti, kde neklademe důraz na vysokou přesnost, můžeme vlhkost zjistit
pomocí sušinové váhy, do které se ukládají testovací vzorky o hmotnosti 20 nebo
50 g a zařízení ukáže výslednou vlhkost. Tato metoda není tak zdlouhavá, ale i zde
potřebujeme vzorky.

Odporové vlhkoměry
Pro rychlé a praktické měření byly vyvinuty elektrické měřiče vlhkosti. Pracují na principu
závislosti elektrického odporu na vlhkosti dřeva. Tato závislost je však měřitelná pouze do
meze hygroskopicity (BNV) a nad tuto hodnotu již nejsou měření spolehlivá. Rozlišujeme
dotykové a vidličkové vlhkoměry. Dotykové se pouze přikládají na měřený povrch,
zatímco vidličkové se zatloukají nebo zatlačují do větší hloubky, což vede k větší
přesnosti měření.

Odporový hrotový vlhkoměr
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Kontrolní otázky:
1. Jak rozdělujeme dřevo podle vlhkosti?
2. Popište výhody a nevýhody přirozeného a umělého sušení dřeva.
3. Jak můžeme měřit vlhkost dřeva?
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5 TESAŘSKÉ SPOJE
Dřevěné konstrukce se skládají z jednotlivých dílů tak, aby vytvářely pevný celek.
Pevnost celé konstrukce tedy záleží jak na použitém materiálu, tak na provedení
jednotlivých spojů. Pomocí tesařských spojů vytváříme sestavy z dřevěných dílů, a to
k jejich nastavení ve směru přímém, příčném či přes roh, k jejich rozšíření, k zachycení
působení sil na dřeva nosná i nesená; dále ke křížení dřev, jako je spojení stěn, stropů
a prostorových konstrukcí, ať už nezatížených, nebo sloužících k přenosu sil, a dále při
připojování zápor nebo výztuh.
Dřevěné konstrukce se ve většině případů porušují právě ve spojích, a proto použití
dřevěného spoje musí být promyšlené a správně zvolené a také velmi přesně
zhotovené, s důrazem na slícování a jen nezbytně nutné oslabení průřezů nosných
prvků.
Podle druhu a působení se všechny základní spoje tesařských konstrukcí dělí do
tří skupin:
1. spoje hraněného a polohraněného řeziva
2. spoje deskového řeziva
3. spoje kulatiny

b

5.1 SPOJE HRANĚNÉHO ŘEZIVA

4

5.2 SPOJE DESKOVÉHO ŘEZIVA
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5.3 SPOJE SVISLÝCH PRVKŮ

dvoudílné ocelové objímky
1,5 až 3 d

e)

vložené pero
dvojité
vložené
pero
1/5 t
1/5 t

TESAŘ 1 – TESAŘSKÉ SPOJE

5.1 SPOJE HRANĚNÉHO ŘEZIVA

Tesařské spoje hraněného a polohraněného řeziva používané v současném stavitelství
tvoří níže popisované skupiny spojů.

PODÉLNÉ SPOJE
Podélné spoje se používají při délkovém nastavení stavebních prvků (prahy, vaznice,
trámy, sloupy atd.). Pro volbu podélných spojů daného prvku je směrodatné namáhání
dřeva, které může být namáháno na tlak, nebo na tah i tlak.

Sraz
Je to nejjednodušší spoj rovnoběžných dřev, která se k sobě přikládají:
1. čely (prodloužení)
2. bočními plochami (skládání)
3. bočními plochami místně (křížem)

Hraněné řezivo
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Čelní sraz tupý – vznikne spojením dvou dřev čely a používá se při spojení vazných
trámů. Spoj se zajišťuje tesařskou skobou, ocelovými nebo dřevěnými příložkami. Délka
skoby musí být minimálně dvakrát větší, než je výška, tloušťka nebo průměr spojovaného
prvku. U ocelových příložek je jejich tloušťka mezi 5 až 10 mm a šířka 25 až 50 mm
a délka dvoj až trojnásobná než tloušťka spojovaných prvků. Tloušťka dřevěných příložek
bývá zpravidla polovinou tloušťky spojovaných prvků a jejich délka je šestinásobkem
až osminásobkem tloušťky spojovaných prvků. Příložky se přibíjejí hřebíky, nebo spojují
pomocí vrutů nebo svorníků.
Při podložení přenáší pouze tlakové síly, nezachycují síly tahové, krut a zdvih jednotlivých
volných konců spojovaných částí.
Použití: Pro rychlé spojení, které musí být jištěné tesařskými skobami nebo příložkami.

h

b

Šikmý čelní sraz – používá se jako předchozí, s tím rozdílem, že zešikmením zabráníme
svislému vybočení spojovaných prvků. Celkově výhodnější řešení, pouze omezena
schopnost přenosu sil ve směru vláken. Lze minimalizovat použitím příložek.
Použití: Pro rychlé spojení, které musí být jištěné tesařskými skobami nebo příložkami.

h

b
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h

Klínový čelní sraz – brání dvěma prvkům ve vodorovném vybočení. Pro funkčnost spoje
je třeba přesného zhotovení.
Použití: V místech konstrukcí, kde je větší riziko namáhání na osové vybočení.
Zajišťujeme pomocí tesařských skob a příložek.

0

1/6

1
˜1/

b

h

b

Kosý čelní sraz – skládá se ze dvou hranolů se zkoseným koncem pod úhlem 45°.
Použití: Při spojování vzpěr jednoduchého vzpínadla. K jeho zajištění používáme
příložky, které jednostranně nebo oboustranně přibíjíme nebo šroubujeme.

h

b

1/2

1/2
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Boční sraz – je to spojení přířezů v podélném směru celou dosedací plochou.
Varianta v klínovém a v zaobleném provedení brání proti vybočení v rovině stěny.
Z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností se mezi podélné dosedací plochy vkládá
tepelná izolace.
Použití: Spojování srubových nebo hrázděných stěn.
Boční sraz:
1) rovný

1
h

2) klínový

1/10 h

b

3) zaoblený

h

2

b

1/10 d

3
d

Boční sraz
zaoblený
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Použití: Pro malé namáhání. Výhodou je rychlost
provedení spoje. Méně často používaný spoj.

3) Délkové nastavení pomocí příložky čtyřstranné

b

h

h

4

5

h

1/2 h

Použití: Při opravách a vestavbách dřevěných
konstrukcí.
5) Délkové nastavení pomocí příložky částečně
zapuštěné

b

h
1/2

6–8 h

1/4 h

Příložka plně zapuštěná je zajišťována pomocí hřebíků,
vrutů, třmeny nebo lepením a plní funkci tzv. zámku.
Částečně brání proti podélnému vychýlení jednotlivých
spojovaných kusů.

3

h

4) Délkové nastavení pomocí příložky plně
zapuštěné

6–8 h

1/2

Použití: Pro namáhání spoje ze všech stran (např.
namáhání vzpěrem). Často používaný spoj.

b

h
1/2

2

h

Použití: Pro vyšší namáhání. Výhodou je rychlost
provedení spoje. Často používaný spoj.

6–8 h

1/2

2) Délkové nastavení pomocí příložky dvoustranné

h

1

h

1) Délkové nastavení pomocí příložky jednostranně
rovné

1/2

h

Délkové nastavení pomocí příložek se používá, nelze-li spojované kusy zkrátit
tesařským spojem.
6–8 h

Oproti plně zapuštěné částečně zapuštěná příložka
nezeslabuje tolik průřez spojovaného prvku.

6) Délkové nastavení pomocí zazubené příložky
Použití: Pro pevné spojení namáhané tahem ve směru
vláken.

6

h

1/6 h

Použití: Při opravách a vestavbách dřevěných
konstrukcí.

7) Délkové nastavení pomocí ozubené příložky
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7

h

Použití: Díky tvarové příložce nejsou tahové síly
přenášeny pouze spojovacími prostředky (svorníky,
hřebíky a vruty), ale i čely ozubené příložky.

1/6 h

Příložka je asi 4krát delší než výška spojovaného dřeva.

Plátování
Je to spojení dřeva v podélném směru, kdy se dřevěný prvek dotýká jak čelem, tak
i podélnou plochou (plátem). Délka plátu má být minimálně 2násobek tloušťky daného
materiálu. K zajištění vzájemné polohy slouží vruty, hřeby, svorníky, kolíky a v menší míře
skoby a příložky. Pláty se nejčastěji používají při nastavování vazných trámů dřevěných
krovů.

Jednoduchý spoj se špatným jištěním proti zdvihu
konců spojovaných prvků. Dodatečné jištění spoje
se provádí pomocí dřevěných nebo ocelových
hřebů, styčníkovými plechy nebo skobami. Skoby
slouží pouze k zajištění polohy, nikoli k přenášení
sil!

h

1) Plátování jednoduché rovné rovnočelné

2h
1/2

h

1

2h

2) Plátování rovné šikmočelné
Plát je seříznutý pod úhlem 60°. Dodatečné jištění
spoje se provádí pomocí dřevěných nebo ocelových
hřebů, styčníkovými plechy nebo skobami. Skoby
slouží pouze k zajištění polohy, nikoli k přenášení
sil!

h

Použití: Délkové nastavení dřevěných prvků
s minimálním namáháním.

1/2

2

h

1/6

h

1/2

h

1/3

h

h

Použití: Délkové nastavení dřevěných prvků
s minimálním namáháním.

1/4

/5

1
až

h

3) Plátování rovné klínočelné
Kosé vybrání v čelech tvoří vylepšenou variantu
předchozích a odolává i slabším bočním tlakům.
Skoby slouží pouze k zajištění polohy, nikoli
k přenášení sil!

2h

3

h

Použití: Pro podélné spojení s působením bočních
sil.

4) Plátování dvojité
Zlepšuje odolnost proti otlačení spojovacích
prostředků pomocí vícestřižného spoje, za použití
svorníků nebo hřebíků.
Použití: Pro jednoduché a pevné spojení závislé na
použitých spojovacích prostředcích.
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4

2h

Použití: Spoj bývá často zatížen svislým sloupkem,
který vytváří tlak na spoj a zvyšuje jeho pevnost
vůči podélným silám.

5

h

2h

3/5 h

Pro neschopnost zachytit boční síly je nutné jištění
spojovacími prostředky.

3/5 h

5) Plátování šikmé rovnočelné stoupající

h

3/5 h

2h

6

≈
1/4

h

7) Plátování šikmé rovnočelné klesající
Staré, ale málo pevné spojení.

7

1/4 h

1/4 h

Použití: Spoj bývá často zatížen svislým sloupkem,
který vytváří tlak na spoj a zvyšuje jeho pevnost
vůči podélným silám.

1/5

h

Pro neschopnost zachytit boční síly je nutné jištění
spojovacími prostředky.

3/5 h

6) Plátování rovné šikmočelné stoupající

2h

8) Plátování s šikmým plátem sbíhavým
ozubovým šikmočelným
Varianta s vyšší pevností proti tahovým silám.
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1/4 h

h

1/4 h

Použití: K nastavování stropních trámů za použití
svorníků.

2h

PŘÍČNÉ, ŠIKMÉ A ROHOVÉ SPOJE
Slouží ke spojení jednotlivých kusů, které jsou k sobě kolmé nebo šikmé. Spojení může
být provedeno na konci (rohové), nebo mimo konce (středové).

Lípnutí
tvoří nejjednodušší spoj kolmých nebo šikmých dřevěných prvků. Čelo jednoho prvku
se přiloží k boční ploše druhého. Zabezpečí se skobami nebo příložkami. Používá se
při stavbě sloupkového lešení (kolmé lípnutí) nebo se jím spojují námětkové krokve
s nárožní krokví (šikmé lípnutí).
Lípnutí rozdělujeme:
• podle tvaru čela (rovnočelné, šikmočelné a tvarové)
• podle úhlu (kolmé, šikmé)
Lípnutí:

1

2) Šikmé šikmočelné – používá se pro
šikmé podepírání jednoduchých stavebních
konstrukcí za pomoci různých spojovacích
prostředků.

2

3) Kolmé tvarové – používá se pro kolmé
spojování tyčových a kulatinových výřezů
stavební a zahradní architektury.

3

α

R

1) Kolmé rovnočelné – používá se pro
svislé podepírání jednoduchých stavebních
konstrukcí za pomoci různých spojovacích
prostředků.
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Osedlání
Spojení dvou dřev ležících v různých rovinách, z nichž jedno je opatřeno zářezem
(sedlem). Druhé je zpravidla bez zářezu. Zajišťujeme pomocí dlouhého hřebu nebo vrutu.

3h
1/

Použití: Spojení krokví a vaznic nebo
pozednic.

krokev
vaznice

h

1) Osedlání na vaznici – provádí se do max.
hloubky 1/3 tloušťky krokve.

1

sloupek

pr˜vlak

2) Osedlání průvlaku – musí být vzájemně
zajištěno tesařskou skobou.
Použití: Je typické pro hřebenové podepření
průvlaku nebo vrcholové vaznice.

vzp°r a
2

Zadrápnutí
Vyztužuje se oboustranně tesařskými skobami a používá se při konstrukci jednoduchého
vzpěradla. Proti postrannímu vybočení se může spoj zabezpečit čepem. Alternativně
můžeme spoj zajistit kolíkem, vrutem nebo hřebíkem.
Šikmé zadrápnutí s čepem:

b

h

1/2 h 1/2 h

1) pohled z řezu
1
1/3 b 1/3 b

2) prostorové 3D zobrazení (axonometrie)
2
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Čepování
Je nejčastěji používáno pro spojování příčných dřevěných prvků. Čepováním spojujeme
dvě vzájemně kolmá nebo šikmá dřeva. Jeden konec prvního dřeva je opatřen čepem
a boční plocha druhého otvorem pro čep (dlabem). Čep procházející skrz celou tloušťku
materiálu se nazývá průchozí, čep, který neprochází celou tloušťkou je neprůchozí. Při
čepování vytváříme vždy o 10 mm hlubší dlab, než je výška čepu, aby čep nedosedl na
dno dlabu a spoj přenášel zatížení celým průřezem prvku, a nikoli jen slabým čepem.
Jsou-li spojované prvky silnějších průřezů, vytváří se čep dvojitý. Spoj se zajišťuje
dřevěným kolíkem, vrutem nebo hřebíkem.
1) Čepování rohové kolmé

3b

1

1/

Použití: Ke spojení vodorovných a svislých
dřevěných konstrukcí.

b

2) Čepování na pokos
Použití: Ke spojení vodorovných a svislých
dřevěných konstrukcí s šikmým spojením dvou
prvků.

2

3) Čepování rohové (na ostřih)
Použití: K pevnému spojení vrcholků krokví.
Bývá jištěno svorníkem nebo dřevěným kónickým
kolíkem.

3
α

4) Čepování šikmé

5) Čepování rybinové jednostranné

α

Použití: Při spojování dřeva pod jiným než pravým
úhlem. Čep zabraňuje přetočení prvků ve spoji.
4

Neprůběžný typ spojení, kdy čepový dílec s rybinovým
čepem je vložen do většího dlabu a zajištěn v něm
pomocí hranatého kolíku.
Použití: Pro neprůběžné spoje z estetického důvodu,
ale s menší pevností spoje.

kolík

5

6) Čepování rybinové dvoustranné
Průběžný typ jištěný klínem nebo klíny.
Použití: Pro pevné spojení.

klín
6
klín
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DALŠÍ VARIANTY SPOJENÍ NA ČEP
Středové spojení na čep s dlab
Při konstrukci rámů se používají různé podoby čepováni. Spoj se skládá z dlabu
a středového čepu. Každá část spoje má tloušťku rovnající se přibližně jedné třetině
celkové tloušťky spoje.

Kosoúhlé středové spojení na čep a dlab
Komplikované spojeni vyznačující se velice elegantním vzhledem. Zpravidla se používá
při výrobě nábytku.

Spojení na průchozí čep a dlab zajištěné klínem
Vynikající spojení, pokud jde o odolnost vůči namáhání. Vytažení čepu brání klín
z tvrdého dřeva. U tohoto spojení se nepoužívá lepidlo.
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Zapuštění
Zapuštění je spoj vzájemně kolmých nebo šikmých dřev, v jednom prvku je vytvořen
výřez do nějž je zapuštěno čelo druhého kolmého nebo šikmého prvku s odpovídající
dosedací plochou.

a) Zapuštění kolmé šikmočelné
Toto zapuštění se dělá nejméně do
hloubky 20 mm. Spoj je zajištěn proti
vybočení v jednom směru, druhý směr
zajistíme buď příložkou nebo tesařskou
skobou.

h

90°

b) Zapuštění šikmé jednoduché
Zapuštění nesmí být větší jak ¼ h.
Zajišťuje se vruty, svorníky, hmoždíky.
Používá se u vzpěr, rozpěr a pásků.

h

Ocelový hmoždík

Svorník

c) Zapuštění šikmé dvojité
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° elo

h

Používá se při menších uhlech sevření
a u případů, kdy není žádoucí zvětšit
hloubku zapuštění. Hloubka druhého
zubu od čela je větší jak u prvního.
Zajištění se provádí vrutem, svorníkem,
ocelovým třmenem. Používá se u vzpěr,
rozpěr a pásků.

Ocelový t˜men

PŘEPLÁTOVÁNÍ
Je to spojení dvou k sobě kolmých nebo šikmých prvků, jež jsou opatřeny vzájemně si
odpovídajícími zářezy. Hloubka přeplátování se tedy rovná součtu hloubek obou zářezů.
Spoj zajišťujeme kolíky, svorníky nebo dlouhými vruty.
Přeplátování se rozděluje:
• podle úhlu, který svírají jednotlivé prvky, na přeplátování kolmé a šikmé
• podle hloubky zářezů na přeplátování úplné, nebo částečné
• podle tvaru zářezů na přeplátování rovné, rybinovité, rohové obyčejně průběžné,
zešikmené, na pokos, čelné
• podle délky spoje na přeplátování průběžné, nebo kryté

1

Použití: Příčné spojení hraněných dřev.

h

1/4 ˜1/6

Hloubka zapuštění je rovna 1/6 až 1/4 výšky
kampového hranolu.

h

1) Plátový kamp

h

2

Je tvořeno vyříznutím spojovaných dřev do 1/2
tloušťky, přičemž délka přeplátování je menší než
šířka hranolu.
Použití: K zachycení tlakových sil, nikoli tahových.
K zachycení tahových sil je nutné zajištění pomocí
kolíku nebo jiných spojovacích prostředků.
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1/2 h

3) Kolmé přeplátování kryté

3

h

Použití: K zachycení tlakových sil, nikoli tahových.
K zachycení tahových sil je nutné zajištění pomocí
kolíku nebo jiných spojovacích prostředků.

2b

1/

b

Je tvořeno vyříznutím spojovaných dřev do 1/2
tloušťky, přičemž délka přeplátování se rovná šířce
hranolu.

1/2 h

2) Kolmé přeplátování

b

4

1/2 h

Úkos rybiny je 1/7 až 1/4 šířky hranolu
a její tloušťka je 1/2 tloušťky hranolu.
Použití: Napojování hambálků, vzpěr
pásků a paždíků pro vysokou odolnost
vůči tahovým silám.

b

1/7˜1/4

b

h

1/7˜1/4

4) Kolmé přeplátování rybinové

5) Křížové přeplátování

5

6) Rohové přeplátování
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1/2

h

6
h

Použití: Nejjednodušší rohové spojení
dřevěných konstrukcí. Zajištěním
spojovacími prostředky dosáhneme
mírné zlepšení zejména vůči působení
tahových sil.

h

1/2

h

Použití: Pro křížení hraněného řeziva

KAMPOVÁNÍ
Je spoj dvou na sebe kolmých nebo šikmých dřevěných prvků, z nichž jeden má zářez
a druhý je bez zářezu nebo se zářezy potřebnými k tomu, aby se oba prvky mohly spojit,
přičemž hloubka zapuštění se rovná pouze hloubce jednoho zářezu.
Hloubka kampování má být 1/8 až 1/6 tloušťky menšího profilu. Kampování nezeslabuje
průřez prvku tak jako jiné spoje (přeplátování), proto je výhodné pro větší namáhání na
ohyb, kde oslabení dřevěných prvků má být co nejmenší a povrchy spojovaných trámů
nemusí být v jedné rovině. Kampové spoje se zajišťují kolíky, vruty nebo hřebíky.
1) Kampování jednostranné rovné
Výška výřezu (kampu) je 1/6 až 1/8 výšky hranolu.

h

1

1/6 ˜1/8

h

Použití: Pro spoje s velkou pevností, často jištění
spojovacími prostředky.

2) Kampování oboustranné rovné

b

h

2

1/6 ˜1/8

Použití: Pro spoje s velkou pevností, často jištění
spojovacími prostředky.

h

Šířka výřezu je poloviční a protikus do ní zapadá
polovičním výřezem.

1/2 b

Použití: Pro spoje s velkou pevností, často jištění
spojovacími prostředky.

Kontrolní otázky:
1. Vyjmenujte podélné spoje hraněného řeziva a uveďte příklady použití.
2. Vyjmenujte příčné spoje hraněného řeziva a uveďte příklady použití.
3. Vyjmenujte rohové spoje hraněného řeziva a uveďte příklady použití.
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h

3

1/6 ˜1/8

Nejčastěji se vyskytující kampový spoj. Dosedací
plochy se úhlopříčně rozdělí a střídavě se zadlabou
do hloubky 1/5 tloušťky spojovaného dřevěného
prvku.

h

3) Kampování křížové

5.2 SPOJE DESKOVÉHO ŘEZIVA

PODÉLNÉ SPOJE DESKOVÉHO ŘEZIVA
Čelný sraz
Používá se při kladení prkenných podlah, zákopů a bednění střešních konstrukcí. Zásady
a způsob spojování jsou obdobné jako u hraněného řeziva.
Tupý sraz

Šikmý sraz

Klínovitý sraz

Plátování
Používá se při napojování schodnice u dřevěného schodiště a spoj se zajišťuje svorníkem.
Zásady a způsob spojování jsou obdobné jako u hraněného řeziva.

f

h/2

h/2

h

Rovnočelné jednoduché plátování
(nastavení schodnice)
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BOČNÍ SPOJE DESKOVÉHO ŘEZIVA
Boční sraz

Používá se v konstrukcích podobně jako čelné srazy. Spáry mezi jednotlivými prvky
můžeme krýt lištami.
Podle tvaru bočních ploch se dělí:
• srazy tupé
• srazy šikmé
• srazy klínovité

Svlaky
Slouží k zajištění podélných srazů deskového řeziva a zabraňují kroucení desky při
změnách vlhkosti.
Podle místa použití se rozdělují na:
• nasazené
• zapuštěné
• okrajové

a)

d)

e)
b)

f)

c)

Svlak: a) nasazený, b) částečně zapuštěný rybinový, c) úplně zapuštěný rybinový
d) okrajový oboustranně lícovaný, e) okrajový jednostranně lícovaný, f) okrajový nelícovaný
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DRÁŽKOVÁNÍ
Je to spojení vzájemně rovnoběžných nebo kolmých dřev. Na jednom dřevě je
zhotoveno pero a na druhém drážka nebo polodrážka, nebo se pera vkládají do drážek
vytvořených v obou spojovaných kusech.

Poloviční drážkování (na polodrážku)

5–15 mm

1/2 t

1/2 t
t

Je to spojení, kdy se prkno zeslabí ve spoji na ½ tloušťky. Šířka polodrážky je 5 až 15 mm,
u fošen je větší.

Poloviční drážkování (na polodrážku)

Úplné drážkování (na pero a drážku)

osa Y

t

Je to spojení dvou dřevěných kusů, kdy v jednom kuse je na boku vytvořeno pero, které
zapadá do o něco hlubší drážky (1,5 mm). Spoj je ideální pro neprůhledné dřevěné
plochy, kdy pero uzavírá povrch i při pracování dřeva.

1,5 mm

1/3 t

v˜le

1/3 t
t

drážka pero

5–15 mm

Úplné drážkování (na pero a drážku)
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max. 1/3 t

Drážkování s vloženým perem

Je to spojení, kdy jsou v obou kusech (jejich hranách) vytvořeny drážky, do kterých se
vkládá pero z měkkého nebo tvrdého dřeva. Fošny se spojují dvojitým vloženým perem.

vložené pero

vložené pero
jednotlivé

vložené pero

max. 1/3 t

vložené pero
jednotlivé

Dvojité drážkování
Je to spojení tlustých prken nebo fošen. Šířka drážky je 1/5 tloušťky spojovaného dřeva.

vložené pero
dvojité
vložené
pero
1/5 t
1/5 t

vložené pero

TESAŘ 1 dvojité
– SPOJE DESKOVÉHO ŘEZIVA

PŘEKLÁDÁNÍ
Je to spojování vzájemně rovnoběžných prken, která se na sebe kladou částí své plochy.

Podle způsobu kladení rozdělujeme:
Jednostranné překládání (opeření)

sloupek
140/140 mm

jako tlouš˜ka prkna

Prkna se překládají o tloušťku prken a ve spoji se přibíjejí k podpoře. Spojení vhodné pro
ploty a obklady stěn budov v exteriéru.

Dvoustranné překládání (na záklopku)
Prkna jsou překládána po obou stranách na tloušťku prken u omítaného řeziva
a u neomítaného řeziva toto překrytí závisí na křivosti obliny.

a)

19 až 24 mm (tlouš°ka prkn

TESAŘ 1 – SPOJE DESKOVÉHO ŘEZIVA

Klínové zazubení (mikroozub)
Je spojení, kdy se spojované plochy dřevěných prvků nejprve opracují frézováním
a vzniklé mikroozuby se nanášejí lepidlem a po zatvrdnutí je vytvořen dřevěný prvek
s lepšími mechanickými vlastnostmi, než jaké má dřevo surové.

PŘÍČNÉ SPOJE DESKOVÉHO ŘEZIVA
Zásady a způsoby spojů jsou stejné jako u řeziva hraněného.

ROHOVÉ SPOJE DESKOVÉHO ŘEZIVA
Sdružené čepy (přímé ozuby)
Sdružené čepy jsou rohovým (středovým) spojem deskového řeziva. Zhotovují se ručně
nebo strojně a k vytvoření pevného spojení je třeba přesného slícování a lepidla.

Rohový spoj
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Středový spoj

Rybinové ozuby otevřené
Používají se k vytvoření pevného rohového spojení deskového řeziva, kde nevadí střídání
směru dřeva na jedné ploše. Rybinové spoje lze vytvářet ručně nebo strojně pomocí
horní frézky a šablon.

Rybinové ozuby polokryté
Používají se v případě, pokud je požadována celistvá plocha bez narušení čelním dřevem
ozubu.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Vyjmenujte podélné spoje deskového řeziva a uveďte příklady použití.
Vyjmenujte boční spoje deskového řeziva a uveďte příklady použití.
Co je to drážkování? Vyjmenujte druhy drážkování.
Vyjmenujte rohové spoje deskového řeziva.
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5.3 SPOJE SVISLÝCH PRVKŮ

b)

c)

d)
600 až 700 mm

a)

1/2 až 2/3 d

2d

tesa˜ská skoba

klín

d

d

p˜íložky
p˜ibité
h˜ebíky

ocelová
objímka

ø 70 až 150 mm
sloupek
(stojka)

ocelový trn

f)

e)

4 až 5 d

1,5 až 3 d

tupý
sraz

1/6 d

d

d

v˜le pr o dotažení
svorník˜

dvoudílné ocelové objímky
1,5 až 3 d

svorník

p˜íložka

1/3 až 1/2 d

d

Spoje svislých prvků:
a) čelný tupý sraz seskobený,
b) čelný tupý sraz s ocelovým trnem a objímkou,
c, d) čelný tupý sraz s prkennými příložkami,
e) křížový plát s dvoudílnými ocelovými objímkami,
f) čelný tupý sraz s příložkami z řezané kulatiny.
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p˜íložky
p˜ibité
h˜ebíky

Kontrolní otázky:
1. Jaké znáte spoje svislých prvků?
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6 SPOJOVÁNÍ DŘEVA MECHANICKÝMI
PROSTŘEDKY A LEPENÍM
Účelem zajišťování tesařských spojů je dosažení požadované pevnosti, tuhosti
a stability celé konstrukce. Při výběru vhodného postupu hraje důležitou roli úspora
dřeva, zjednodušení spojů a následné urychlení pracovního postupu. Zajišťování
se provádí pomocí dřevěných, kovových, plastových prostředků nebo jejich
kombinacemi.

6.1 DŘEVĚNÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
6.2 SPOJOVÁNÍ KOVOVÝMI PROSTŘEDKY
6.3 LEPENÉ SPOJE
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6.1 DŘEVĚNÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

Kolíky, hmoždíky a klíny se zhotovují z dubového a bukového dřeva. Příložky a pera
mohou být zhotoveny i z jehličnatých dřevin (smrk, modřín, douglaska atd.).

Kolíky
Kolíky jsou nejjednodušším dřevěným spojovacím a zajišťovacím prostředkem. Průřez je
většinou kulatý (čtvercový, mnohoúhelníkový). Kolíky mají válcový nebo mírně kónický
tvar s hladkým nebo rýhovaným povrchem. Zarážejí se do předvrtaných otvorů pomocí
dřevěné nebo gumové palice.

Hmoždíky
Hmoždíky mají pravoúhlý nebo klínovitý tvar a zabraňují skluzu dvou spojovaných
ploch. Zarážejí se nebo vkládají do přesně vyříznutých a vydlabaných zářezů. Používají
se ve spojení se stahovacím svorníkem. Nejmenší dovolená výška hmoždíku je 40 mm
a největší 1/5 tloušťky spojovaných dřev. Tuhé spojení vyžaduje přesné zadlabání.
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Klíny

max. 1/3 t

Slouží ke ztužování spojů dřev a k dotažení sloupků podpůrné konstrukce při bednících
pracích. Používají se jednotlivě nebo ve dvojicích a jejich zkosení je v rozmezí 1 : 6 až
1 : 10. Vyrábí se na kotoučové pile jako jednostranně nebo oboustranně zkosené.

vložené pero
jednotlivé

vložené pero

Vložená pera

max. 1/3 t

Vkládají se do drážek vytvořených ve spojovaných dřevěných kusech. Maximální tloušťka
pera je 1/3 tloušťky dřeva. Vložená pera se v konstrukcích vyskytují jako průběžná
a neprůběžná. Mimo funkce zpevňovací zlepšují vložená pera těsnost spáry mezi
spojovanými částmi.

vložené pero
jednotlivé

vložené pero
dvojité
vložené
pero

vložené pero

1/5 t
1/5 t
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h

Příložky jsou pláty, které se používají k délkovému nastavení dřevěných prvků nebo
k jejich vzájemnému spojení. Jejich minimální délka je 6–8násobek tloušťky spojovaných
dřev. Příložky musí být vždy přichyceny šrouby nebo hřebíky. Podle umístnění příložek
rozeznáváme příložky nasazené, částečně zapuštěné a zapuštěné. Spojovat příložkami
lze vodorovné i svislé konstrukce. Pro spojení kulatiny se používají 3 příložky a pro
hranol 4.
1/2

h

2

1/2

Příložky

b

h

6–8 h

h

3

b

1/2

h

6–8 h

Kontrolní otázky:
1. Popište příklad použití kolíkového spojení, který znáte z vlastní zkušenosti.
2. Jak a k čemu se používají dřevěné hmoždíky?
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6.2 SPOJOVÁNÍ KOVOVÝMI PROSTŘEDKY

Materiálem spojovacích prostředků bývá nelegovaná a legovaná ocel.

ZARÁŽECÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
Hřebíky
Hřebíky jsou nejrychlejším, nejlevnějším a nejrozšířenějším spojovacím a zajišťovacím
prostředkem pro dřevěné konstrukce. Jsou vhodné pro nerozebíratelné spoje.
Spojováním pomocí hřebíků se vytváří dřevěné konstrukce s použitím malých průřezů
řeziva. Spoje pomocí hřebíků provádíme větším počtem menších hřebů místo menšího
počtu hřebů o větším průměru probíjením skrze 2 a více vrstev. Podle počtu vrstev
rozdělujeme hřebíkové spoje na jednostřižné a vícestřižné. Přibíjíme vždy slabší díl k dílu
silnějšímu. Nosnost hřebíku záleží na jeho průměru a hloubce zaražení. Délka hřebíku
je rovna 2,5násobku tloušťky přibíjeného prkna. Při průměru hřebíku 5 mm a větším
se provádí předvrtání do hloubky ½ délky hřebíku průměrem vrtáku 0,85 × d, kde d je
průměr hřebíku. K doražení hřebíku používáme průbojník, hřebík nebo tesařskou skobu.
Přečnívající hroty ohýbáme přes kulatinu a ve směru vláken zarážíme zpět do spodní
strany materiálu.
Hřebík stavební – používá se ve stavebnictví do latí, pro drobné konstrukce.

Hřebík stavební kroucený – používá se ve stavebnictví do dřevěných konstrukcí, kde je
požadována větší pevnost spoje, a pro výrobu dřevěných palet.
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Hřebík hákový – slouží pro kotvení střešních háků k dřevěné konstrukci střechy
(krokvím).

Konvexní hřebík – používá se ve stavebnictví do dřevěných konstrukcí, kde je
požadována větší pevnost spoje, a pro výrobu dřevěných palet.

Skoby
Skoby jsou spojovací prostředky z tyčové oceli o průměru 15–20 mm, nebo z páskové
oceli o průřezu 25 × 4 mm až 40 × 10 mm. Délka skoby je v rozmezí 250 až 500 mm. Hroty
jsou dlouhé 80 až 150 mm, ostré a mírně roztažené. Používají se ke spojům tlustých dřev,
nikoli ke spojování deskového řeziva. Zatloukáme pomocí sekery či kladiva, a to vždy
střídavě jeden a druhý hrot.

Lavičníky
Lavičníky jsou zvláštním typem hřebíků, kdy jeden konec je zahrocen na zatlučení do
dřeva nebo zdiva a druhý je rozklepán do plochy s vyvrtaným otvorem. Používá se
k uchycení osazovacích rámů oken, dřevěných příček atp
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Svorky
Svorky jsou vyrobeny z ocelového drátu a zaráženy jsou pomocí mechanických
elektrických a pneumatických sponkovacích pistolí. Svorkové spoje se používají ke
spojování velkoplošných materiálů k řezivu.

				

Sponkovací pistole

Styčníkové desky
Styčníkové desky jsou moderní prostředek sloužící ke spojování dřevěných konstrukcí.
Spolehlivě nahrazují hřebíky, kramle, svorníky a další klasické tesařské postupy při
spojování, jako dlaby, čepy, ozuby a podobně.
Styčníková deska je ocelový plech s prolisovanými trny z jedné či obou stran. Plech,
z něhož jsou jednotlivé desky vyrobeny, může mít různou tloušťku a může být
zhotoven z různých materiálů. Standardní styčníkové desky jsou proti korozi chráněny
oboustranným pozinkováním. Pro interiérové konstrukce a konstrukce umístěné
v agresivním prostředí je možné použít styčníkové desky z nerezavějící oceli.
Styčníkové desky se nesmí zatloukat!

Styčníková deska zalisovaná do styčníku příhradového vazníku
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Možnosti použití styčníkových desek:
• střechy a stropy rodinných domů
• zastřešení a konstrukce zemědělských, obchodních a průmyslových staveb
• nástavby na panelové stavby a sportovní stavby
• bednění nebo jakákoliv výroba, kde je vyžadováno ekonomické spojení dřevěných
přířezů na tupo (nosné kostry nábytku, karavany, lodě, klenby, skleníky apod.)

Styčníkové plechy
Styčníkové plechy jsou spojovací prostředky z žárově nebo galvanicky pozinkovaného
ocelového plechu s předvrtanými otvory pro vruty nebo hřebíky.

Samozávrtné kolíky
Samozávrtné kolíky jsou kolíky z uhlíkové pozinkované nebo nerezové oceli.

Samozávrtný kolík pro neviditelné spoje

Použití: Pro zajišťování neviditelných konstrukčních spojů.
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ZÁVITOVÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
Pomocí závitových spojovacích prostředků vytváříme pevné a rozebíratelné spoje.

Vruty
Jsou to samořezné šrouby do dřeva, používají se k připevňování kování a různých
součástí vystavených dynamickým a vibračním účinkům a tam, kde lze dosáhnout
zjednodušení práce. Vruty se šroubují do předem vyvrtaných otvorů (0,85 × d, kde d je
průměr vrutu) a jsou vyvrtány pro celou délku vrutu. V současnosti se používají i vruty
se samovrtnou špičkou, umožňující aplikaci bez předvrtání. Hlavy vrutů mohou být:
půlkulaté, rovné, čočkovité, zápustné, čtyřhranné a šestihranné; s drážkou, křížovým
zářezem, hvězdicovým zářezem a vnitřním šestihranem.
Vrut pro terasy s cylindrickou hlavou – hi-tech spoj, u něhož je kladen důraz na čistotu
provedení. Samovrtná špička umožňuje aplikaci bez předvrtání a zápustná hlava se
dokonale přizpůsobí spojovanému materiálu.

Použití: Pro kotvení dřevěných podlahových dílců do exteriéru.
Vrut samořezný s křidélky – křidélka na konci vrtáčku slouží k vyfrézování větší dírky ve
dřevěné desce pro hladký průchod vrutu. Po průchodu vrtáčku kovovým podkladem se
křidélka odlomí.

Použití: Samovrtné vruty s křidélky jsou vhodné pro spojení dřevo–kov. Vruty je možné
použít pro měkká i tvrdá dřeva, stejně tak pro tenkostěnné plechy a ocel. Vrut slouží pro
venkovní obklady.
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Univerzální vrut – vyrábí se ve variantách s celým nebo částečným závitem a různými
typy drážek (Pozidrive, TORX, vnitřní šestihran, jednoduchá drážka a speciální) a tvary
hlav (zapuštěná, plochá, velkoplošná, půlkulatá a čočkovitá).

		

Univerzální vrut se zapuštěnou hlavou a drážkou TORX

Vrut konstrukční s talířovou hlavou – konstrukční vrut je variantou vrutu s užitnými
vlastnostmi, které byly vyvinuty speciálně pro spoje dřevo–dřevo.

Použití: Je vhodný na veškeré dřevěné konstrukce jako ploty, střechy, sruby a jiné.

Svorník
Svorník je válcový spojovací prostředek skládající se z hlavy (čtyř/šestihran), dříku
se závitem (metrickým), podložky (velkoplošné) a matice. Svorníky se zatloukají do
předvrtaných otvorů s malou vůlí a následně se dotáhnou, a vytváří tak pevné spoje.

Použití: Nosné svorníkové spoje jsou přípustné pouze u lešení, přístřešků a skladů.
U trvalých staveb se smějí používat pouze tehdy, jsou-li spojovaná dřeva již suchá a když
se před plným zatížením několikrát dotáhnou.

Svorník pro chemickou kotvu
Vyrábí se v pozinkované nebo nerezové variantě.
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Použití: Pro kotvení konstrukcí do silikátových, keramických a betonových konstrukcí
stavby.

Závitové tyče
Závitové tyče slouží po délkovém vykrácení ke spojování tesařských konstrukcí. Musí být
opatřeny velkoplošnými podložkami a maticemi.

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY JIŠTĚNÉ POMOCÍ ZÁVITOVÝCH PROSTŘEDKŮ
Třmen
Třmen je ocelový spojovací a zajišťovací prostředek z ploché oceli, který spojuje dvě nebo
více dřev po obvodu a nahrazuje svorník. Proti svorníku má tu výhodu, že nezeslabuje
nosný průřez prvků vyvrtaným otvorem.

Objímka
Objímka je ocelový shora nasazený kruh, který se používá jako zajišťovací prostředek při
nastavování kulatiny šikmým nebo křížovým plátem.

Zděř
Zděř je otevřená objímka opatřená jedním nebo dvěma svorníky pro stažení.

Příložka
Příložka je nejčastěji plochá ocel s předvrtanými otvory pro svorníky nebo vruty.

Hmoždík
Hmoždík je kruhový nebo čtvercový ozubený plech, který se vkládá mezi spojované
dřevěné kusy. Skrze něj pak prochází svorník a jeho dotažením vytvoříme pevný spoj,
který zabraňuje vzájemnému posunu dvou spojovaných ploch.

Kruhový hmoždík a jeho poloha při spojení pomocí svorníků
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Podle druhu použití hmoždíky rozdělujeme na:
• zapouštěné hmoždíky, vkládané do připravených vyhloubenin ve dřevě (lůžek)
• zatlačované hmoždíky, lisované do dřeva bez použití vrtaček nebo frézek
• zapouštěné/zatlačované hmoždíky, které se částečně zahlubují a zatlačují
Hmoždíky se smějí používat pouze pro řezivo II. třídy a lepší, zatlačované hmoždíky
pouze pro jehličnaté řezivo.

Nastavitelný držák pilíře
Vhodná vzdálenost mezi terénem a dřevěným prvkem odstraní riziko opotřebování
dřeva způsobené stříkající nebo zachycenou vodou. Vysoce kvalitní pozinkování zatepla
je odolné vůči korozi a slouží pro použití ve venkovním prostředí. Pevné provedení
zajišťuje vysokou nosnost a držák je i výškově nastavitelný. Snadná a přesná montáž je
zajištěna díky spodní desce větších rozměrů.

PLECHOVÉ SPOJOVACÍ (TVAROVÉ) PROSTŘEDKY
Ke spojování tesařských konstrukcí se stále častěji používají plechové podložky
a tvarovky. Bývají vyrobeny nejčastěji z pozinkovaného nerezového nebo hliníkového
plechu minimální tloušťky 2 mm a mají otvory pro upevnění hřebíky, vruty nebo
svorníky. Různé plechové tvarovky se hodí téměř pro všechny tesařské spoje. Velmi
rychle se provádí a nedochází k zeslabení průřezu řeziva. Mimo to jsou spoje odolné proti
působení tlaku, tahu i proti posunutí.
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Hliníkové konzoly ALU s otvory a bez otvorů
Neviditelné spoje z hliníkové slitiny pro použití jak ve vnitřních, tak ve vnějších
prostorech. Univerzální způsob pro spojení dřevo–dřevo a dřevo–cement.
Standardizovaný spoj je již staticky dimenzovaný.
Výhody:
• otvory jsou předem vyvrtány v optimálních vzdálenostech pro spojení jak se dřevem
(hřebíky či šrouby), tak se železobetonem (kotvy)
• projektovány pro zvýšenou odolnost
• zajišťuje vyhovění požadavkům na odolnost proti ohni
• snadná montáž díky prvnímu rozšířenému otvoru (pro vložení sekundárního nosníku
shora)
• rychlá montáž prostřednictvím vložení hladkých čepů do předvrtaných uložení

Úhelníky
Úhelníky se používají pro prostorové spoje všude tam, kde na sebe navazují konstrukce
pod úhlem, nacházejí tak široké uplatnění při výrobě krovů, pergol a dalších dřevěných
konstrukcí. Jednotlivé úhelníky jsou určené pro spojování prvků dřevěných konstrukcí
pomocí konvexních hřebíků a stavebních vrutů.
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Kotevní prvky
Kotevní prvky slouží k ukotvení dřevěné konstrukce k pevnému podkladu (např. betonu,
ocelové konstrukci). Trám se připevní pomocí konvexních hřebíků a stavebních vrutů.

Třmeny
Třmeny se používají pro spojování jednotlivých stropních prvků (např. stropnic) na tupo.
Umožňují připojení konce dřevěného trámu k jinému prvku na sraz. Jedná se o hojně
používaný spoj. Třmeny jsou připevňovány konvexními hřebíky a stavebními vruty.

Kotevní patky
Kotevní patky se používají pro ukotvení dřevěného trámu k vodorovné podkladní
konstrukci. Jsou hojně využívány při stavbě pergol, altánů, srubů atd. Kotevní patky
s trnem jsou určeny k zabetonování do čerstvého materiálu, ale při vyvrtání otvoru
požadované hloubky je možné použít je i do hotového betonu. Chrání dřevo před
hnilobou způsobenou zemní vlhkostí. Rychlá a snadná montáž.
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Různé typy kotevních patek

Kontrolní otázky:
1. Co to jsou styčníkové desky?
2. Jak můžeme upevnit dřevěnou konstrukci k betonovým základům?
3. Vyjmenujte hlavní kovové spojovací prostředky a uveďte jejich použití.
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VIDEO NASTAVITELNÝ DRŽÁK PILÍŘE

VIDEO HLINÍKOVÉ KONZOLY ALU

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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6.3 LEPENÉ SPOJE
Lepením deskového řeziva zhotovujeme dílce velkých rozměrů a rozličných tvarů, které
mají lepší vlastnosti z hlediska statiky než rostlé masivní dřevo. Pro lepené konstrukce
se dají využít i kratší vymanipulované kusy bez vad, které se po strojové úpravě hran
lepí k sobě v podélném směru a následně se tyto již slepené vlysy po další úpravě lepí
plochami k sobě a jednotlivé čelní spáry jsou střídány.
Pro lepené spoje je důležitý správný výběr lepidla. Pevnost určeného lepidla ve spáře
by měla být vyšší než pevnost lepeného dřeva. Kromě toho musí být lepidla odolná vůči
působení vody, vzdušné vlhkosti a teploty. Těmto požadavkům v dnešní době vyhovují
syntetická fenol formaldehydová, melamin formaldehydová, rezorcín formaldehydová,
izokyanátová a polyuretanová lepidla.
Před lepením je důležité, aby vlhkost řeziva, a tedy vlhkost jednotlivých lamel byla
taková, jakou bude mít konstrukce v místě určení. Kvalitní obrobení povrchu, dokonalý
nános lepicí směsi a dostatečné zalisování jsou předpokladem pro vytvoření trvanlivého
spoje.
Podélné spoje řeziva používaného pro lepení nosných konstrukcí provádíme na sraz
(u prvků, které jsou namáhány pouze tlakem), nebo šikmým přeplátováním (u tenkých
prvků). Nejčastější spojení je tzv. strojová spára neboli mikroozub, která se frézuje
speciálními frézami.

Lepené lamelové dřevo (BSH Brett-Schichtholz)
Použití:
•

střešní konstrukce

•

nosníky

•

pohledové střešní hranoly

•

konstrukce stěn

•

stavby mostů

•

zimní zahrady

Složení: Smrk nebo modřín, cinkovaný, vrstveně lepený, hoblovaný, se sraženými
hranami.
Kvalita: Podle třídění S 100, zabarvení modrými nebo červenými pruhy a suché trhliny
jsou dovoleny. Rozlišuje se průmyslová a pohledová kvalita.
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Povrch: Hrany hoblované ze všech stran.
Lepení: Melamino-močovinová pryskyřice odolná proti povětrnostním vlivům podle
normy DIN 681 41, EN 301.
Pro moderní výrobu a zpracování se stalo konstrukční dřevo nepostradatelným
materiálem díky své definované kvalitě a rozměrové stabilitě. Veškeré konstrukční prvky
lze vzájemně kombinovat.

Výroba konstrukčního dřeva začíná technickým sušením středem proříznutých
smrkových hranolů na požadovanou vlhkost. Vysušené hranoly či fošny se následně
vizuálně či strojově třídí. V této fázi jsou označeny a vyřezány vady dřeva, jako jsou
například velké suky nebo obliny. Na koncích různě dlouhých výřezů jsou vyfrézovány do
sebe zapadající čepové profil , které jsou spolu pod tlakem slepovány (cinkování). Tímto
způsobem je umožněna racionální výroba „nekonečně dlouhých hranolů“. Po vytvrzení
lepidla jsou prefabrikáty ohoblovány, případně vyspraveny a opatřeny fází.

Hlavní předností je vysoká tvarová stálost a přesnost rozměrů díky středovému proříznutí
a sušení!
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Kontrolní otázky:
1. Jaké jsou hlavní výhody lepených spojů?
2. Kde lze využít lepené lamelové dřevo?
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7 ZÁKLADY RUČNÍHO OPRACOVÁNÍ KOVŮ

Hlavním materiálem tesaře je dřevo, ale současný tesař se již neobejde bez základních
znalostí obrábění kovů.

ŘEZÁNÍ
Dělení materiálu provádíme převážně ruční rámovou pilou na kov. Podle tvrdosti
řezaného materiálu volíme ozubení pilového listu. Pro materiály měkčí (hliník, měď)
používáme větší zuby než pro materiály tvrdší. Zuby při řezání směřují od těla a jsou
rozvedené nebo zvlněné. Obrobek je při řezání upnut ve svěráku. Pro ochranu materiálu
před čelistmi používáme čelisťové vložky.
Řežeme dlouhými tahy s využitím celé délky pilového listu s rovnoměrným tlakem těsně
podél rysky. Při zpětném tahu pily zuby neřežou a při velké rychlosti se rychleji otupí. Pro
snížení tření můžeme pilový list pomáznout olejem.

Sklon pilky 5 až 10°; zuby pilového listu směřují od pracovníka
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STŘÍHÁNÍ
Je beztřískové dělení materiálu dvěma noži pohybujícími se proti sobě jako klíny.
Tímto hospodárným a rychlým způsobem dělíme plechy, tyče a profilový materiál. Při
tesařských pracích stříháme betonářskou ocel, rádlovací drát, svorníky atd.

PILOVÁNÍ
Pilováním se opracovávají součásti na požadovaný tvar, čistí se a vyhlazuje se povrch
jen některé části. Principem je odebírání malých třísek velkým počtem zubů nástrojem
zvaným pilník. Činná část pilníku má zuby vyseknuté, nebo vyfrézované. Ozubení může
být šikmé, vhodné na lehké kovy (zuby jsou dále od sebe), nebo křížové, pro tvrdší
materiály (jemnější zuby). Pilníky čistíme rýžovým kartáčem a ukládáme je ošetřené
petrolejem tak, aby se vzájemně nedotýkaly, většinou po pravé straně svěráku.
Podle tvaru pilníky dělíme na:
•

obdélníkové

•

čtvercové

•

trojúhelníkové

•

půlkruhové

•

kruhové

Postup při pilování:
Obrobek pevně sevřeme do svěráku, pravou rukou držíme rukojeť, levou konec pilníku.
Na pilník zlehka tlačíme a plynulými pohyby ve vodorovném směru pilujeme. Pohyb
vpřed je v záběru (přitlačíme) a zpětný není (odlehčíme). Směr pilování střídáme o 90°
a pravidelně kontrolujeme rovinu ve všech třech směrech.
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Pilování

VRTÁNÍ
Vrtání je vytváření kruhových děr rotačním pohybem vrtáku skrz celý materiál
(průběžné), nebo jen do určité hloubky (neprůběžné). Používaným vrtákem na kov je
spirálový vrták z legované nástrojové oceli. Stranový řezný úhel a vrcholový úhel se
řídí tvrdostí vrtaného materiálu. Výhodou spirálových vrtáků je jejich dobré vedení
v obrobku a jejich stálý průměr.
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ZAHLUBOVÁNÍ
Srážení okrajů vyvrtaného otvoru kuželovým záhlubníkem. Zahlubování se provádí pro
zapuštění hlav nýtů a šroubů.
Kuželový záhlubník – slouží k odstranění
otřepů otvoru a sražení hrany po
vystružování.

ROVNÁNÍ
Měníme tvar materiálu bez vzniku třísek, např. při zpracování plechu a drátu. Jako
nástroje používáme kladiva, rovnací desky, kovadlinu a rovnací kleště.
Plech vypouklý uprostřed vyklepáváme od vypukliny k okrajům, spirálovitě, směrem
k okrajům stále hustěji.
Zvlněný okraj plechu se vyklepává od středu plechu k okraji.

Ruční rovnání materiálu kladivem
na dráze kovadliny

a) vypouklina uprostřed – vyklepává se od středu k okrajům
b) okraje zvlněné – vyklepává se od okraje ke středu
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OHÝBÁNÍ
Je změna tvaru materiálu změnou směru jeho osy. Používané nástroje jsou kleště,
palička, svěrák a podložka.
Plech, tyčový materiál a plochá ocel menších rozměrů se ohýbá ručně ve svěráku, drát
malých průřezů špičatými kleštěmi. Tlustý drát se ohýbá kladivem podle trnu.

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ
Rozlišujeme závity:
• vnitřní (matice)
• vnější (šrouby)
Vnější závity se řežou závitovými čelistmi, které se upevňují do vratidel.
Vnitřní závity se u tenkých materiálů řežou jen jedním závitníkem, u silnějších materiálů
pak sadou třech závitníků.

2

1

Základní obecný tvar závitu: 1) šroub 2) matice
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Sada závitníků se skládá z:
• předřezávajícího
• prostředního
• dořezávajícího závitníku
Otvor musí být v obou případech větší než malý nebo vnitřní průměr závitu, jinak hrozí
zaseknutí a zlomení závitníku.

Sada závitníků a závitových oček

SPOJOVÁNÍ KOVŮ
Rozlišujeme spojování pomocí:
• šroubů
• nýtů
• kolíků
• pájení
• svařování
• lepení
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Šroubování
Šroubování je vytvoření rozebíratelných spojení pomocí šroubových spojů, s využitím
průvlečných šroubů, lícovaných a závrtných šroubů. U průvlečných spojů jsou spojované
díly drženy pomocí šroubu a matice. Ty mohou být šestihranné, křídlové, uzavřené atd.
U lícovaného šroubového spojení je obrobek opatřen vnitřním závitem. Spojení
závrtnými šrouby je zvláštní druh lícovaného spojení, kde matice nahrazuje hlavu šroubu.

Šroub
Podložka

Podložka
Matice

Šroubové spoje
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Nýtování
Nerozebíratelné spojení kovových částí pomocí pěchovaného nýtu, kdy materiál nýtu je
měkčí než materiál spojovaný. Postup nýtování spočívá ve vložení nýtu do předvrtaného
otvoru skrze dva materiály a jeho přitažení pomocí přítažníku. Následně se na stopku
nýtu nasadí hlavičník a provede úprava do požadovaného tvaru poklepáním kladivem.
Vznikne tak druhá hlava nýtu, tzv. závěrná hlava. Nýtové spoje provádíme jako jednořadé
nebo dvouřadé.

Kolíkování
Při kolíkování se díly spojí zastrčeným nebo zalisovaným kolíkem. Vytvořené spojení je
rozebíratelné a slouží k zajištění vzájemné polohy spojovaných dílů.
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PÁJENÍ
Pájení je nerozebíratelné spojení kovových součástí roztaveným kovovým pojivem
(tzv. pájkou). Provádí se na základě adheze (přilnutí) materiálu pájky ke spojovaným
dílům. Spojovaný povrch musí být kovově čistý a bez jakýchkoliv nečistot. Při pájení
nedochází v místě spoje k natavení spojovaných materiálů. Ohřívá se buď pájené místo,
nebo celá součást.
Dle teploty pájení a použité pájky rozlišujeme:
• pájení naměkko (do 450 °C)
• pájení natvrdo (nad 450 °C)

Pájení naměkko (do 450 °C)
• lze spojovat všechny kovy, které nejsou vystaveny příliš velkému zatížení
• používá se při vytváření vodotěsných spojů, okapů, elektricky vodivých spojů
v elektrotechnice nebo u pájených spojů bižuterie
• při pájení se používají pájky ze slitiny cínu

Propanová souprava na měkké pájení
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Pájení natvrdo (nad 450 °C)
• používá se pro více zatížené spoje, jako např. příruby trubek, při spojování rámů
motocyklů, kol, při pájení žárupevných a žáruvzdorných ocelí, a pájení SK plátků na
pilové nástroje
• při pájení se používají pájky z mosazi, slitiny stříbra nebo mědi

Pájení natvrdo

Mosazná pájka

SVAŘOVÁNÍ
Slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí.

Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
• možnost svařování ve všech polohách
• relativně snadná dostupnost svařovacích zdrojů i přídavného materiálu
• nízká výkonnost
• nutnost velmi dobré manuální zručnosti svářeče

Elektroda
Přídavný materiál
El. oblouk
Základní materiál

Obal elektrody
Ochranný plyn
Svarová lázeň
Struska
Svarový kov
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Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře (MIG,
MAG)
• obloukové svařování při použití různých typů přídavných materiálů a ochranných
plynů
• nejrozšířenější svařovací metoda při výrobě stavebních ocelových konstrukcí, strojních
zařízení, tlakových nádob a potrubí

Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře
inertního plynu (WIG, TIG)
• svařování probíhá na principu hořícího elektrického oblouku mezi netavící se
wolframovou elektrodou a základním materiálem nebo svarovou lázní
• jako ochranné plyny se většinou používají argon, hélium, či jejich směsi
• netavící se elektroda se vyrábí buď z čistého wolframu, nebo je legována oxidy dalších
kovů
• používá se při svařování hliníku a hořčíku (a jejich slitin), korozivzdorné ocele, mědi,
bronzu, mosazi, titanu, zirkonu, molybdenu

hlava hořáku
směr svařování

přídavný
materiál

přívod elektrického proudu
přívod ochranného plynu
kontaktní kleštiny
netavící se wolframová elektroda
svar

elektrický oblouk
podložka (volitelně)

ochranný plyn
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Svařování plamenem (autogenní)
• zdrojem tepla plamenového svařování je spalování hořlavého plynu ve směsi
s kyslíkem, případně vzduchem
• používají se různé hořlavé plyny pro svařování různých kovů
• jedná se o jednu z nejlevnějších metod svařování, používá se zejména v opravárenství,
při renovacích, při klempířských a instalatérských pracích

Bezpečnost při svařování
Při tavném nebo plamenovém svařování hrozí riziko popálení odstřikujícího kovu, okují i strusky ze svarové lázně,
a dotyku s horkými svařovanými částmi. Svářeč a osoby nacházející se na stanovišti musí být vybaveni osobními
ochrannými pracovními prostředky z nehořlavých materiálů, tj. svářecí zástěrou, případně oblekem, rukavicemi,
pokrývkou hlavy nebo svářecí kuklou. Výrazné riziko představuje vznícení hořlavých látek na stanovišti svářeče
a v jeho okolí.
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Lepení
Kovové části lze pevně spojit pomocí syntetických pryskyřičných lepidel. Ty se často
nastavují kovovým prachem. Lepením se také zajišťují šrouby a utěsňují spáry.
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KOROZE
Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických
i anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické
reakce s okolním prostředím. Může probíhat v plynech, v kapalinách, ale i v zeminách či
různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku. Toto rozrušování se může
projevovat rozdílně; od změny vzhledu až po úplný rozpad celistvosti. Koroze je tedy
způsobena elektrochemickými procesy. Hlavním činitelem koroze je atmosférický kyslík.

Chemická koroze
Při chemické korozi se železné materiály chemicky mění vnějším působením kyslíku
(oxidace) bez působení vody. Korozi mohou také urychlit plyny, páry a vysoké teploty.
Oxidace neželezných kovů se liší tím, že na povrchu se vytvoří ochranná vrstva oxidů
a koroze již dále nepokračuje do hloubky materiálu.

Elektrochemická koroze
Rozlišujeme ji na korozi vlhkého povrchu oceli kyslíkem, která se vyskytuje
u nelegovaných a nízko legovaných ocelí. Je-li povrch kovu potažen vlhkým filmem,
dochází při působení vzdušného kyslíku k uvolňování železa.
Elektrochemická koroze korozivních prvků je stejná jako pochody probíhající na
galvanickém článku. Na této korozi se podílí dva nebo více kovů, mezi kterými je
elektricky vodivá kapalina, tzv. elektrolyt, např. voda. Při tomto uspořádání se rozpouští
méně ušlechtilý kov (koroduje).
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OCHRANA PROTI KOROZI
Volba způsobu ochrany materiálu před korozí musí být založena na komplexním
rozboru daného problému.
To znamená, že je nutno sledovat:
– vlastnosti různých materiálů přicházejících pro dané užití v úvahu
– vlastnosti prostředí, kterému bude zařízení vystaveno
– funkci zařízení
– hledisko hospodárnosti a řadu dalších hledisek

Hlavní způsoby ochrany před korozí:
• volba vhodného materiálu
• vhodné konstrukční řešení
• optimální technologie výroby
• úprava prostředí
• elektrochemická ochrana
• povrchové úpravy

Postupy povrchové ochrany kovů před korozí:
Potření olejem a tukem
Olej se používá pro díly z lehkých kovů a ocelí, které musejí zůstat lesklé (měřicí přístroje)
a tuk pro kluzné plochy a závity.

Nátěrové hmoty
Na pečlivě očištěné a odmaštěné povrchy se nanáší několik vrstev laku nebo emailu
natíráním, poléváním, máčením, stříkáním a stříkáním v elektrostatickém poli. Používané
nátěrové hmoty jsou akrylové, asfaltové, fermežové, olejové, syntetické a nitrocelulózové.

Plasty
Termoplastický prášek je nanášen speciální nanášecí pistolí, kde dojde ke zkapalnění, na
obrobek v tloušťce 0,8 až 1,2 mm.
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Eloxování
Ochrana výrobků z hliníku a jeho slitin, kdy se v lázni z kyseliny sírové připojí obrobek
ke kladnému pólu (anodě) a olověná deska je záporným pólem elektrického obvodu.
Lázní protéká proud a na kladném pólu se tvoří kyslík, který se s hliníkem váže, a vzniká
odolná, tvrdá eloxovaná vrstva. Tato vrstva se nachází mírně pod povrchem, proto je
velmi trvanlivá.

Metalické povlaky
Vytváření metalických povlaků formou:
• máčení v roztaveném kovu, nebo jeho stříkáním (zinkování, cínování)
• galvanizací (pokovení niklem, chromem, kadmiem)

Bezpečnost při ručním opracování kovů:
1. Základním požadavkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s kovy je pořádek na pracovišti, použití vhodného
nářadí a nástrojů a jiných pracovních pomůcek. Nástroje nesmí vykazovat jakékoliv nedostatky (uvolněné
a roztřepené násady nebo jinak poškozené nástroje).
2. Důležité je dodržování technologických postupů a při ztížených podmínkách (hluk, osvětlení a únava) je třeba
zvýšit opatrnost. Nesmějí se zanedbávat ani drobná poranění a úrazy.

Kontrolní otázky:
1. Kdy se používá pila s hrubšími a kdy s jemnými zuby?
2. Čím spojujeme kovy?
3. Vyjmenujte způsoby ochrany kovu před korozí.
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