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ÚVOD

Ruční obrábění dřeva je svým významem základním kamenem pro tento
obor. Vychází z dlouhé tradice opracování dřeva člověkem trvající víc jak
tisíc let.
Dřevo je unikátní přírodní materiál. Proto i při jeho opracování musí být tato
výjimečnost respektovaná. 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.
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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
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• Zjistěte, jestli zraněný dýchá.
• Pokud DÝCHÁ, zvedněte mu nohy
nahoru, někdy to stačí, aby se probral.
• Pokud NEDÝCHÁ, zavolejte linku 155.

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

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

MASÁŽ SRDCE
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• 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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1 ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POJMY
1.1 OBRÁBĚNÍ
Změna rozměrů či tvaru původního materiálu jeho postupným ubíráním pomocí
nástrojů se nazývá obrábění. Odebíraná dřevní hmota se jmenuje tříska, proto tento
postup nazýváme třískovým obráběním. Patří mezi mechanické technologie, protože
se při nich mění pouze rozměry obrobku, ale materiál je stále původní, to znamená
dřevo.
Mezi třískové obrábění patří: řezání, frézování, vrtání, dlabání, soustružení,
broušení.

1.2 TECHNOLOGIE
Technologií rozumíme způsob výroby konkrétního výrobku určeným způsobem.
Většinou rozeznáváme dva druhy technologií:
• mechanickou
• chemickou
Mechanické technologie – jsou nejčastějším způsobem při přeměně výřezu v řezivo
a dál, například na nábytek nebo stavebně truhlářský výrobek.
Chemické technologie – nepatří mezi vyučované technologie pro obor truhlář nebo
jen omezeně. Žáci jsou seznámeni s produkty těchto technologií, jako jsou lepidla,
nátěrové hmoty, papír, PUR pěny a podobně.

Technologický postup
Je popis, jak postupovat při výrobě konkrétního dílce, polotovaru, výrobku. To znamená,
co se bude dělat jako první a co bude následovat poté. Určitě nezačneme povrchovou
úpravou prkna, které pak teprve začneme řezat, frézovat atd.
Jedná se o ruční postupy, strojní postupy výroby nebo kombinace obou postupů.
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2 RUČNÍ OPRACOVÁNÍ DŘEVA

2.1 PRACOVIŠTĚ TRUHLÁŘE
2.2 MĚŘICÍ A RÝSOVACÍ POMŮCKY
2.3 ŘEZÁNÍ, RUČNÍ PILY
2.4 HOBLOVÁNÍ, HOBLÍKY
2.5 DLABÁNÍ, DLÁTA
2.6 VRTÁNÍ, NÁSTROJE K VRTÁNÍ
2.7 PILOVÁNÍ A RAŠPLOVÁNÍ
2.8 BROUŠENÍ
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2.1 PRACOVIŠTĚ TRUHLÁŘE

Dílnou se nazývá pro práci řemeslníka určený prostor, který splňuje prostorové,
klimatické a hygienické podmínky v souladu s platnými předpisy. Pracovník je povinen
mít předepsaný pracovní oděv a obuv.
Pořádek na pracovišti je dalším významným faktorem ovlivňujícím zejména ochranu
zdraví pracovníka.

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, oba se mohou pohybovat pomocí ocelových šroubů. Nedílnou součástí
hoblice jsou poděráky, slouží 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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2.2 MĚŘICÍ A RÝSOVACÍ POMŮCKY
Měření je porovnávání naměřených hodnot s odpovídajícím měřidlem. Měříme délky,
šířky, tloušťky a úhly.
Rýsování je nanášení velikosti délkového rozměru či úhlu na dílec tužkou či šídlem.

DÉLKOVÁ MĚŘIDLA
Pro měření délek se používají především skládací a svinovací metry. Pro měření větších
délek slouží svinovací metr nazývaný pásmo. K velmi přesnému měření menších rozměrů
slouží posuvná měřidla.

Skládací metr
Skládací metr je složený z jednotlivých dřevěných či plastových dílců, na které jsou
nanesené rysky a číslice označující délku. Jednotlivé dílce jsou spojené pružnými
otočnými klouby. Vyrábí se v délkách 1 až 2 m. Konec měřidla bývá okovaný jako ochrana
proti opotřebení.

+
Skládací metry
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Svinovací metr
Svinovací metr je ocelový pás, na kterém jsou nanesené rysky a číslice označující délku.
Ocelový pás je vložený do plastového pouzdra, pružina uvnitř pouzdra zajišťuje rychlé
zavinutí metru. Součástí měřidla je též brzda, která zabraňuje samovolnému navinutí
metru. Stupnice na metrech mají někdy stupnici v palcích. Palec je délková jednotka
používaná např. ve Velké Británii a USA. Palec je 25,4 mm. Svinovací metry se vyrábí
v délkách od 1 m a pásma až 50 m.
Při měření není vhodné vycházet z hodnoty 0 na metrech. Kovové zakončení metrů se
uvolní a naměřené hodnoty bývají zpravidla větší, než je skutečnost.
POZOR, v nábytkářství měříme s přesností 1 mm!
Kromě uvedených měřicích nástrojů existují ještě další speciální pomůcky pro měření
délek a průměrů. Jsou to např. speciální měřítka pro měření výklenků, obkročáky
a dutináře. Na významu začínají nabývat nejrůznější digitální měřidla a měřidla
využívající laserový paprsek.

Svinovací metr
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Dutinoměr a obkročák

Posuvné měřítko
Posuvné měřítko je měřicí nástroj, který se používá hlavně ve strojnictví. Měří s přesností
na 1 desetinu mm. V truhlářské praxi se používá hlavně při měření tloušťek, průměrů
a hloubek, například otvorů. Klasické posuvné měřítko se postupně přestává používat.
Přesnější a snadnější odečítání naměřených hodnot zajišťuje digitální posuvné měřítko.

Běžné posuvné měřítko
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Popis posuvného měřítka
1 – Ramena pro vnější měření
2 – Ramena pro vnitřní měření
3 – Hlavní rameno
4 – Hlavní stupnice

2

5 – Nonius (pomocná stupnice)
6 – Pomocné rameno pro měření hloubky
7 – Posuvné rameno
8 – Výstředník
9 – Aretační šroub
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Práce s posuvným měřítkem
Při práci s posuvným měřítkem budeme sledovat hlavní stupnici a nonius. Hodnotu 0
na noniu porovnáváme s hlavní stupnicí. Hodnoty nalevo na hlavní stupnici značí celé
milimetry, napravo hledáme rysku nonia, která se kryje s ryskou na hlavní stupnici. Ta pak
udává desetiny milimetru.
Na obrázku můžeme tedy odečíst 19 mm přesně.
Posuvné měřítko je velmi přesné měřidlo, vyžaduje však péči a šetrné zacházení. Hlavně
měřicí ramena jsou velmi choulostivá.
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Příklad naměřených hodnot na posuvném měřidle: 15 mm a 8 desetin (15,8 mm)

ÚHLOVÁ MĚŘIDLA
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.

+
Úhelník
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Kontrola kolmosti úhelníků

Pokosníky
Pokosníky mohou být buď pevné, svírají úhel 45 stupňů, a přestavitelné, které mají
pohyblivé rameno. Slouží k přenášení libovolných úhlů. K měření úhlů slouží úhloměr.

Pokosník
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VODOVÁHA
Vodováha je nástroj sloužící k měření a kontrole vodorovných a často i svislých ploch.
Tvoří ji dřevěné či plastové tělo a válcové nádobky naplněné lihem. Vodováhu položíme
na kontrolovaný povrch či rysku a poloha bubliny mezi dvěma ryskami na nádobce
s lihem (libele) signalizuje, je-li povrch či ryska skutečně vodorovná. Podobným
způsobem můžeme kontrolovat i svislé plochy. Svislost ploch můžeme porovnávat
i olovnicí. V současné době se hojně používají laserové přístroje, které nahrazují
vodováhy a olovnice.

Pořadí obrázků:
Klasická vodováha, detail libely, vodováha s digitálním zobrazením naměřených hodnot a laserem,
olovnice
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RÝSOVACÍ POMŮCKY
Tužka
Základní rýsovací pomůckou pro truhláře je tužka. Neměla by být měkká, ideální je
stupeň tvrdosti 2 až 3. Není vhodné používat tesařskou tužku, která je určená pro hrubé
rýsování, má obdélníkový průřez, je celkově mohutnější než obyčejné tužky a má také
silnější tuhu a nezaručuje ostrý a tenký rys. Zcela nevhodné jsou propisovací tužky. Pro
popisování a rýsovaní hlavně na laminované dřevotřískové desky se mohou použít lihové
smývatelné popisovače.

Tesařská tužka

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 vláken nedocházelo k vytrhávání dřevních vláken. Při práci s rejskem
je nutné nástroj pevně vést oběma rukama podél hrany.

Rejsek
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Kružítka
Kružítka se používají k zhotovování kružnic či jejich částí a dělení oblouků. Podobají
se běžným kružítkům, jsou však mohutnější a mají dva hroty. Vyrábějí se v mnoha
rozměrech.

Kružítko

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jak zjišťujeme kolmost úhelníků?
K čemu slouží rejsek?
Nastavte na posuvném měřítku hodnoty 20,5; 30,7 a 27,4 mm.
S jakou přesností měříme v nábytkářství?
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2.3 ŘEZÁNÍ, RUČNÍ PILY

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.

DRUHY PIL
Podle způsobu upevnění pilového
listu se ruční pily dělí na:

RÁMOVÉ
VSAZENÉ

Rámové pily
Rámové pily jsou tradiční nářadí truhláře 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 naklánění pilového listu. 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
dodávané 3 až 4 pilové listy, obvykle uložené v příčce, jejich výměnou můžeme změnit
použití pily.

Druhy rámových pil (podle pilových listů)
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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.

+

Exotické pily
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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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 rovinou pilového listu s rovinou rysky. Na začátku
řezání pohybujeme pilou lehce dopředu a dozadu, ve zvoleném místě držíme palec pro
vedení pilového listu, 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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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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2.4 HOBLOVÁNÍ, HOBLÍKY

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. 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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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.

+
Želízko římsovníku
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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 (používaný k dočištění svlakové drážky, která se nařízla svlakovkou
a vydlabala dlátem), hoblík srovnávač (lidově „vlaštovka“) pro vypracování zakřivených
dílců. Dále je to hoblík polodrážkovník, drážkovník, výžlabník, svlakovník a člunkař.
Je nutné ještě zmínit japonské a čínské hoblíky, které hoblují pohybem k sobě. Mnoho
druhů hoblíků se vyrábí z kovu.

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 nazýváme 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.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Popište jednotlivé části hoblíku.
Ukažte na želízku čelo, hřbet, břit a fazetu.
Proč je nutné vlhčit obtahovací kámen?
Popište a předveďte obtahování želízka.
Jaké nebezpečí pro broušený nástroj vzniká při práci na elektrické brusce?
Jakou bezpečnostní pomůcku používáme při práci na elektrické brusce?

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.
2.
3.
4.
5.

Na kterou stranu pokládáme dřevo při počátku hoblování?
Vyjmenujte základní druhy hoblíků.
K čemu slouží uběrák?
Co je to klopka a k čemu slouží?
Pokládáme hoblíky na plaz?
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2.5 DLABÁNÍ, DLÁTA

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. 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

A

B

E

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 nazývány 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.

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
k změknutí materiálu. Při dlabání je vhodné používat paličku a je zapotřebí chránit ostří
před mechanickým poškozením.

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.
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Kontrolní otázky:
1. Vyjmenujte druhy dlát.
2. Jak brousíme dláta?
3. Jaké jsou bezpečnostní zásady při práci s dláty?
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2.6 VRTÁNÍ, NÁSTROJE K 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.

NÁSTROJE 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 až 30 mm. Jejich význam klesá.

Hadovitý vrták
Podobně jako špulíře mají 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.

+

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.
Vodicí hrot

Plocha vedlejšího hřbetu

Břit

Fazetka

Šroubovitá drážka

Tělo vrtáku
Vrták do dřeva s vodicím hrotem a břity
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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 převážně používané 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
U vrtáků jsou velmi citlivé hroty a ostří. 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 roztočit obráběný dílec.

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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2.7 PILOVÁNÍ,
NÁSTROJE PRO 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 tvrdý, ale křehký. 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
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čím je pilník kratší, tím je jemnější, a naopak.
V truhlářské 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 NA PRÁCI A ÚDRŽBU PILNÍKŮ A STRUHÁKŮ
•
•
•
•

Opracované 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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2.8 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 zrna především 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 ok 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 vyvozovaný tlak na brusný prostředek a otupená zrna se postupně vydrolují.

TRUHLÁŘ 1 – BROUŠENÍ

RUČNÍ BROUŠENÍ
Pro ruční broušení se používají především brusné papíry. Broušení se napřed provádí
brusným papírem například o zrnitosti 80, a to napříč vláken, dále pokračujeme
broušením podél vláken o zrnitosti například 150. Dále by se povrch měl navlhčit z obou
stran (kvůli pokroucení) a po vysušení by se měl povrch 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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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 RUČNÍ KONSTRUKČNÍ SPOJOVÁNÍ
Konstrukční spoje se používají ke vzájemnému spojení jednotlivých dílců z masivního
materiálu nebo plošných konstrukčních materiálů.
Konstrukční spoje se dělí:
1. spoje rozebíratelné – jsou vytvořené pomocí mechanických spojovacích prostředků
(hřebíky, sponky, vruty, šrouby, spojovací kování)
2. spoje nerozebíratelné – jsou lepené, tvořené lepidlem
Podle způsobu spojování rozdělujeme:
• spoje plošné – slouží k rozšíření nebo prodlužování materiálů (výroba spárovky,
nekonečného vlysu, obložení stěn apod.)
• spoje rámové – rohové a středové spoje vlysů (okenní rámy a křídla, rámové dveře
apod.)
• spoje rohové a středové plošných dílců – spojování dílců z konstrukčních desek
(korpusů skříní, zásuvek apod.)

3.1 SPOJOVÁNÍ KOVOVÝMI,
PLASTOVÝMI A DŘEVĚNÝMI
SPOJOVACÍMI PROSTŘEDKY
3.2 LEPENÉ SPOJE
3.3 PLOŠNÉ SPOJE
3.4 RÁMY
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3.1 SPOJOVÁNÍ KOVOVÝMI, PLASTOVÝMI
A DŘEVĚNÝMI SPOJOVACÍMI PROSTŘEDKY

Kovové spojovací prostředky jsou hřebíky, vruty, sponky a šrouby. Dřevěné spojovací
prostředky jsou kolíky, pera a lamely. Plastové spojovací prostředky jsou úhelníky a kolíky.

KOVOVÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
Hřebíky
Hřebíky jsou spojovací prostředky, které v nábytkářství slouží jako spoje pomocné, např.
pro připevnění zad skříně nebo k zajištění drobných lišt okolo výplně skříní. Vyrábějí se
nejčastěji z oceli, ale pro venkovní použití se kvůli korozi vyrábějí mosazné. Liší se délkou,
průměrem, tvarem hlavičky, tvarem dříku a materiálem.
Délka hřebíku musí být alespoň 2,5 násobu tlušťky připevněného materiálu. Obecně platí,
že ostrý hřebík vytváří pevnější spoj. Při zatloukání hřebíků na okraji dřevného materiálu
špičku hřebíku záměrně otupujeme, aby ostrý hřebík materiál nerozštípl.
Hřebík se skládá z hlavy, dříku a hrotu. Hlava může být hladká, rýhovaná, soudečková
hlava u kolářského hřebíku a okrasné hlavy u čalounických hřebíků. Dřík bývá ponejvíce
válcový, ale může být i šroubovitý k zajištění lepší pevnosti spoje.
Hřebíky se prodávají na váhu a na obalu bývá údaj např.: 10 kg, 20 × 30, ČSN 02 2825.
Číslice 20 je průměr hřebíku v desetinách mm a 30 je délka v mm. ČSN je Česká státní
norma.
Hřebíky se dají zatloukat ručně, ale existují i pneumatické nastřelovače hřebíků.
Kromě zmíněných hřebíků jsou v prodeji hřebíky zaostřené na obou koncích, ocelové
jehly, kalené hřebíky atd.

Pořadí snímků: Obyčejný hřebík, hřebík se šroubovitým dříkem, kolářský hřebík, čalounický hřebík
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Sponky (průmyslové spojovače)
Sponky jsou spojovací prostředky, které nahrazují hřebíky. Podobně jako hřebíky jsou
vyráběné z ocelového drátu. Podle tvaru je dělíme na úzké, normální a široké sponky
a rozeznáváme různé délky od 8 do 64 mm. Využití je jako u hřebíků, mimo to je hojně
využívají čalouníci. Jsou nastřelované mechanickými, elektrickými nebo pneumatickými
sponkovačkami.

+
Ukázka sponky a pneumatická sponkovačka

Vruty
Vruty jsou spojovací prostředky, které slouží ke spojování dřevěných dílců,
aglomerovaných materiálů a upevňování kování. Vruty se zhotovují hlavně z oceli,
mohou být ale i z mosazi a jiných nerezavějících materiálů či opatřené povrchovou
úpravou z niklu, kadmia a zinku.

Vrut se skládá z hlavy, dříku a závitu
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+
Podle tvaru hlavy se vruty dělí na vruty se zápustnou hlavou, čočkovitou a půlkulatou hlavou.

Vruty se prodávají v baleních nebo po kusech. Jsou označené samolepkou, například:
4 × 20 ČSN 01 1814. Průměr dříku je 4 mm, délka je 20 mm, ČSN je Česká státní norma.
Vruty se utahují pomocí šroubováků příslušného tvaru, je velmi důležité, aby šroubovák
přesně lícoval do otvoru v hlavě šroubu. Nejčastěji používaný je vrut s křížovou drážkou,
vruty s rovnou drážkou se již příliš nepoužívají. Mimo těchto drážek existují ještě vruty
s vnitřním šestihranem, hvězdičkou a dalšími tvary, které mají zaručit velkou sílu při
utahování. Jsou vhodné především pro použití v akumulátorovém nářadí. Vrut se
zápustnou hlavou vyžaduje použití záhlubníku a délkového dorazu pro vrták. Otvory nad
3 mm se předvrtávají do tří čtvrtin délky vrutu a vrtákem o průměru dříku vrutu. Malé
vruty se předvrtávají truhlářským šídlem. Při šroubování vrutů do tvrdých dřev je vhodné
dřík vrutu natřít mýdlem či voskem. Vyšší pevnost vrutu v DTD–L docílíme vstříknutím
lepidla do předvrtaného otvoru. Otvory v hlavách vrutů se z estetických důvodů
zakrývají ozdobnými zátkami.

Různé tvary zátek a použití vrutu do dřevotřísky (confirmat)
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Šrouby
• Spojování na šroub a váleček
Spojení na šroub a váleček se využívá nejen k spojování skříňového nábytku, ale
například i sezonního (zahradního) sedacího nábytku. Skládá se z dlouhého šroubu
a válečku opatřeného závitem. Spojované dílce se musí navrtat, jak je naznačeno na
obrázku, šroub dotahujeme jedním šroubovákem a druhým přidržujeme váleček.
Jedná se o dosti pevné spojení, v tomto případě i zajištěné kolíky.

Spojení na pero a váleček

• Excentrické skříňové spojky
Skříňové spojky se skládají z excentrického pouzdra, spojovacího čepu a zdířky. Zdířka
se vloží do otvoru v boku skříně, spojovací čep se zašroubuje do zdířky. Excentrické
pouzdro se vloží do vyvrtaného otvoru v půdě nebo dně skříně. Otáčením pouzdra se
dílce přitahují k sobě. Excentrické pouzdro může být zakryto plastovou krytkou.

Excentrické pouzdro (spojovací čep je zasunutý v pouzdře)
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Ruční nářadí k zatlučení
nebo zašroubování kovových spojovacích prostředků
Kladivo
Kladiva jsou nástroje, které slouží k tlučení a zatloukání. Skládají se z ocelové hlavy
s ploskou a nosem, která je dále opatřena otvorem, v němž je upevněná nejčastěji
jasanová násada. V otvoru je zajištěna ocelovým či dřevěným klínkem. Kladiva se vyrábějí
pro nejrůznější použití a v mnoha velikostech, na hlavě bývá číslo, které značí váhu
kladiva. Při kupování kladiva je vhodné kupovat osvědčené značky, protože některé
neznačkové výrobky mají hlavu vyrobenou z křehkého materiálu a při tlučení dochází
k odlamování částí nástroje a může dojít k úrazu.

+

Obyčejné a tesařské kladivo

Kleště
V truhlářské praxi se setkáváme především s kleštěmi štípacími a kombinovanými.
Štípací kleště mají ostré čelisti a používají se nejčastěji k vytahování hřebíků.
Kombinované kleště mají ozubenou plochu čelistí a část určenou k štípání. Používají
se k ohýbání tenkých kovových součástek, přidržování kulatých tvarů, štípání drátků,
hřebíčků a vrutů. Čelisti štípacích kleští se dají nabrousit.

+
Štípací a kombinované kleště
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Šroubováky
Šroubováky jsou určené k utahování vrutů a šroubů do dřeva a dalších materiálů. Skládají
se z čepele a rukojeti. Čepele jsou zhotovené z oceli a část, která přichází bezprostředně
do kontaktu s drážkou vrutů či šroubu, bývá upravená proti opotřebení. Bývá magnetická
pro snadnější přidržování menších vrutů. Šroubováky dělíme na ploché a křížové, nyní
se v truhlářské praxi setkáváme vlivem používání vrutů s křížovou drážkou převážně se
šroubováky křížovými. Mezi křížovými šroubováky jsou také rozdíly. V zásadě se můžeme
setkat se šroubováky PH a PZ.
• Šroubovák PH (Philips)
V hlavě vrutu či šroubku je jednoduchý kříž a tomu odpovídá i provedení šroubováku.
• Šroubovák PZ (Pozidrive)
V hlavě vrutu či šroubku je základní kříž doplněný o mezizářezy, které umožňují lepší
rozložení utahovací síly. Šroubovák také lépe drží v hlavě vrutu či šroubu.
V praxi se můžeme setkat s univerzálními šroubováky, kdy máme jednu rukojeť s čepelí,
do které se dají vkládat jednotlivé šroubovací nástavce. Tyto nástavce mají nejrůznější
tvar a využití a dají se použít i v akumulátorových šroubovácích. Podle velikosti křížového
zakončení se označují 1 až 5.

Plochý šroubovák

+

Křížový šroubovák

Šroubovák PH, vrut PZ a různé druhy výměnných špiček k šroubování
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DŘEVĚNÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
Kolíky
Kolíky jsou bukové spojovací prostředky, které se zajišťují lepením. Vyrábí se jako tyče
o různém průměru a délce. Nejpoužívanější průměry jsou 6, 8, 10, 12, 16 mm. Mimo
tyčí se vyrábí i hotové kolíky nařezané. Rýhování slouží k lepší přilnavosti kolíku ve spoji
a zaručuje rovnoměrné nanesení lepidla. Kolíky se používají jako rohový a středový spoj
u konstrukčních desek. Výhodou kolíkového spoje je poměrně snadná výroba a dobrá
pevnost spoje.

+
Drážkovaný kolík a ukázka kolíkového spoje

+
Na obrázcích jsou šablony ke zhotovení kolíkového spoje

Pera
Pera jsou vložena nebo vlepena do drážek dvou dílců. Užívají se pro výrobu rohových
a středových spojů konstrukčních desek.
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Tvarová pera (lamely)
Tvarová pera jsou v současnosti hojně využívaný druh pera. Pera jsou zhotovená
z masivního dřeva, dřevovláknitých desek, plastů a překližek, vyrábějí se v různých
velikostech podle tloušťky spojovaných dílců. Použitím pera se plocha spoje zvětší a spoj
je pevnější. Používají se pro krabicové spoje, středové spoje a spoje na pokos. Jejich
použití je jednoduché. Musíme mít lamelovací frézku a cena lamely je podstatně vyšší
než cena kolíku.

+
Frézka pro výrobu otvorů pro tvarová pera a příklady tvarových per (lamel)

Do praxe se dostávají speciální ruční strojky, které slouží k výrobě spojů na vložené
pero. Užívají se především do masivního dřeva, a to na výrobu velmi namáhaných spojů
u dveří, zábradlí atd. Předností těchto strojků je vysoká pevnost a snadná výroba spoje.

+
Frézka na otvory pro obdélníkové pera

Použití per

Při práci s lamelovací frézkou nedochází k častým úrazům, neboť pracovní rotační nástroj se vysune až při pevném
přiložení k obráběnému dílci. Při práci však vzniká mnoho pilin, které je nutné odsávat. Nezapomínáme používat
ochranné brýle.
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PLASTOVÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
Spojovací úhelníky
Jsou nejjednodušší spojovací prvky, dříve se zhotovovaly z plechu, nyní se zhotovují
z plastů a spojovací vruty jsou zakryté krytkou.

+
Spojení plastovým úhelníkem

Lichoběžníkové spojky
Lichoběžníkové spojky se vtlačují do připraveného otvoru. Spojka se používá
k připevnění stolových desek k lubům, spojení dna s bokem atd.

+
Použití lichoběžníkové spojky
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je spoj pomocí hřebíku rozebíratelný?
Kde je vhodné použít spojení na vrut a váleček, jedná se o nerozebíratelný spoj?
Jak vypadá hlavička běžně používaného vrutu?
Do jaké hloubky předvrtáváme otvor pro vruty, jaký použijeme průměr vrtáku?
Proč je dřevěný kolík rýhovaný?
Popište výhody a nevýhody spojení pomocí vloženého pera (lamely).
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3.2 LEPENÉ SPOJE

Patří mezi nerozebíratelné spoje. Lepidlo může být jako samostatný spojovací prostředek
– lepený spoj na tupo. Častěji doplňuje spojovací součásti – např. čep a rozpor, čep
a dlab, ozuby apod. nebo vložené spojovací prostředky – kolíky, pera, lamely.

K lepení konstrukčních spojů se používají montážní lepidla, nejrozšířenější je disperzní
PVAc – polyvinylacetátové, případně močovinoformaldehydové – UF a klasické glutinové
lepidlo.
Montážní lepidla se nanáší pomocí štětce, nádobkou s aplikátorem nebo stříkací pistolí.
Lepené spoje se stahují ve stahovacích přípravcích. Tlak musí působit tak dlouho, až
lepidlo dostatečně vytvrdne a po uvolnění přípravku se nepoškodí.

MECHANICKÉ PŘÍPRAVKY K UPÍNÁNÍ A STAHOVÁNÍ
Nejdůležitějším nástrojem k mechanickému upínání je ztužidlo. V minulosti se vyráběla
celá ze dřeva včetně šroubu, nyní se využívá ocel nebo plast. Skládají se z rovného pásu
nebo profilu oceli a dvou ramen. Jedno rameno je pevné a druhé se posouvá. Upínání se
provádí pomocí šroubu s rukojetí, který je vedený v pohyblivém rameni. Pevné rameno
může být z jednoho kusu nebo odlité a připevněné k pásu či profilu. Delší ztužidla se
někdy nazývají šroubové truhlářské svěrky. Mají rozpětí ramen 400, 600, 800, 1 000,
1 250, 1 500, 1 800, 2 000, 2 500, 3 000 mm. Horní rameno je opatřené opěrnou destičkou,
pohyblivé rameno je opatřené opěrným diskem kvůli rozložení síly vyvozované šroubem
a kvůli otlačení materiálu. V truhlářské praxi je ještě dobré vypodkládat ramena kousky
čistého ohoblovaného dřeva. Mimo klasických ztužidel jsou na trhu různé další výrobky,
které ulehčují truhláři jeho práci.

+
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+

Velké ztužidlo na výrobu spárovky či stahování rámů
Sestává z kolejnice a k ní je připevněná část s utahovacím šroubem. Opěrná patka
je pohyblivá po délce kolejnice a posouváním patky měníme rozteč čelistí. Vyrábí se
v nejrůznějších délkách až do několika metrů.

+

Hranový stahovák
Hranový stahovák slouží k lepení nákližků na plošný dílec. Může jít pouze o doplněné
rameno na ztužidlo nebo existují i zvláštní hranové stahováky.

+

Kloubové a pákové upínáky
Jedná se o moderní druh ztužidla, které se dá ovládat jednou rukou. Lze s nimi vyvinout
velké tlaky za využití pákového či excentrického převodu. Téměř celé ztužidlo je
vyrobené z odolného plastu.

+
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Pokosová ztužidla
Slouží k lepení rámů nejrůznějších rozměrů. Zajišťují dokonalé a pravoúhlé slepení rámů.

+
Pokosové ztužidlo

Ukázka drobného ztužidla

Drobná ztužidla
Slouží k přichycení drobných částí. Ztužidla jsou zpravidla vyrobená z plastu či plechu
a potřebná síla je vyvozovaná pružinou, která je ukrytá v pákových čelistech.

Malířská stěrka (špachtle)
Nachází svoje využití při nanášení tmelů a lepidel. V plastové či dřevěné rukojeti je
zasazená ocelová lopatka z pružného plechu.
Po ukončení práce je důležité stěrku vyčistit od zbytků nanášených materiálů.

+
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3.3 PLOŠNÉ SPOJE

Mezi tyto spoje patří spojení materiálů vedle sebe, čímž lze dosáhnout rozšíření nebo
prodloužení materiálů.

ROZŠIŘOVACÍ SPOJE
Známe jak nelepené, například pro obložení stěn – spoj na vložené pero nebo pero
a drážku, tak lepené, používané při výrobě spárovky, biodesek, lepených laťovkových
středů – na tupo, pero a drážku, profilovou spáru.

Spárovka
Spárovka je konstrukční deska, která vzniká slepením přířezů řeziva bočními plochami
k sobě. Na výrobu se používají užší jehličnaté i listnaté přířezy středového řeziva. Boční
není vhodné, má sklon k borcení. Požadovaná vlhkost je 6–10 %, vady snižující tvarovou
stálost, jako jsou trhliny, točitost apod., jsou nepřípustné. Dřeň se vymanipuluje a širší
desky se kvůli lepší stabilitě rozřežou na užší přířezy.

Ukázka deformace řeziva vlivem přítomnosti dřeně a větší šířky řeziva

Platí zásada: lepí se k sobě stejné strany, tj. jádro k jádru, běl k běli. Pokud se spárovka
nebude mořit, mohou se střídat i pravá a levá strana.

Střídání pravé a levé strany při výrobě spárovky
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+
Ukázka skládání jádra k jádru a běl k běli a označení pořadí prken ve spárovce

Výroba spárovky
Spárovka se vyrábí lepením přířezů k sobě:
• Na tupou spáru – úzké přířezy se srovnají,
slepí, tloušťkuje se hotová spárovka.
Vhodné pro korpusové dílce, dveřní
zárubně, výplně rámů apod.
• Na profilovou spáru – používají se tam,
kde je požadovaná vysoká pevnost spoje,
např. stolové desky, schody apod. Přířezy se
srovnají, tloušťkují na hrubý rozměr, poté se
frézuje profil. Po slepení se znovu tloušťkuje
na požadovaný rozměr.
• Na vložené pero – stejné použití jako
u profilové spáry.
• Na kolíky – které zpevní tupou spáru,
vhodné pro širší přířezy. Kolíky musí mít
délku 2–2,5 násobku tloušťky materiálu.
Po nanesení lepidla se označené přířezy složí do přípravků a lisují se. Na lisování se
používají stahovací kleštiny, v nichž se tlak vyvodí pomocí šroubů. V hromadné výrobě se
používají speciální lisy, např. turniketové.
Pokud je spárovka vystavena velkému namáhání, zpevňuje se pomocí svlaků a okrajnic.
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+
Ukázka různých druhů kleštin

PRODLUŽOVACÍ SPOJE
Délkové spoje – nekonečný vlys
Délkové spoje umožňují prodlužovat dřevo ve směru vláken. Používají se v případech,
kdy normální délka přířezu nestačí pro zamýšlený rozměr výrobku, nebo v případech,
kdy chceme využít i krátké přířezy, které by jinak skončily v odpadu. Nekonečné vlysy
se používají především pro výrobu rámů ve stavebně truhlářské výrobě na okna, dveře
apod. Do míst prodlužovacího spoje nesmí být osazeno kování. Vlysy se nastavují na
délku klínovými ozuby ostrými nebo tupými, zhotovenými frézováním. Lepidlo se nanáší
speciálním profilovým válečkem stejného profilu jako ozuby. Na spojení přířezů se
používá průběžné lisovací zařízení, tzv. protlačovací lis.
Široké spektrum délkových spojů se také používá v tesařské výrobě.

+
Lepení vrstev a nastavení délky plátováním, ukázka klínových ozubů
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Kontrolní otázky:
1. Co je to spárovka?
2. Jaké platí zásady pro výrobu spárovky?

TRUHLÁŘ 1 – PLOŠNÉ SPOJE

3.4 RÁMY

Rámy patří k nejstarším truhlářským konstrukcím.
Rámy tvoří:
• nosnou konstrukci výrobků – např. u skříňového nábytku, sedáků, ložných ploch
apod.
• základ konstrukčních desek – voštinové desky
• konstrukci stavebně truhlářských výrobků – okna, dveře, zárubně, příčky apod.
Vyrábí se ze středového řeziva s minimem suků a rovnými vlákny.

DRUHY RÁMŮ
• Ploché rámy
Tloušťka materiálu je shodná s tloušťkou rámu, vlysy jsou spojeny například na čep
a rozpor, čep a dlab apod.

+
• Krabicové rámy
Například zásuvka, sokl, spojené konstrukčními spoji – ozuby, kolíky, lamelami apod.

+
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Plošné rámy mohou být podle konstrukce:
• jednoduché – nemají výplň ani plášť, bez příček, s příčkami
• s výplní – která je vsazená do polodrážky, drážky či jinak upevněná, bez příček, nebo
s příčkami, výplň je ze skla, překližky, spárovky apod.
• oplášťované – jednostranně nebo oboustranně konstrukčními deskami

RÁMOVÉ SPOJE
Podle umístění v rámu jsou spoje:
• rohové – spojené na tupo, čep a rozpor, čep a dlab, na kolíky, přeplátováním, na pokos
• středové – spojené zadlabanými čepy, kolíky, přeplátováním

Spojení na tupo
Používá se jen u oboustranně oplášťovaných rámů. Vlysy jsou vzájemně spojeny pouze
sponkami.

Čep a rozpor

VIDEO

Čep a rozpor se hodí k výrobě nábytku a výrobě oken. Přitom může být provedený
pravoúhle, nebo na pokos. Stojaté prvky rámu mají rozpor a vodorovné čep. Velikost
i šířka čepu a rozporu jsou voleny jako třetiny tloušťky materiálu. Velké a zatěžované rámy
se mohou vyrobit s dvojitým čepem a rozporem.

rozpor
čep
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Výroba čepu a rozporu
Výrobu čepu a rozporu začínáme orýsováním šířky dílců na zakrácené svislé a vodorovné
délce rámu. Používáme rejsek nebo úhelník. Na užší plochu dílce rýsujeme čep a rozpor,
a to za použití rejsku.
Jsou-li dílce ručně hoblované, je nutné rýsovat čep a rozpor od čelní strany rámu, to
znamená, že na rejsku jsou vysunutá obě ramena na odpovídající rozměry. Je to nutné,
protože na rozdíl od strojního obrábění není zaručena konstantní tloušťka materiálu
a rýsování z obou dvou stran by způsobilo rozdílné rozměry čepu podle nestejné tloušťky
výchozího materiálu.
Truhláři dříve dokonce hoblovali na čisto jenom viditelnou (pravou) část materiálu
a neviditelnou část jenom hrubovali uběrákem. To se používalo hlavně u lubů stolů atd.
Při tomto postupu museli rýsovat od pravé strany materiálu.

Rýsování od pravé strany dílce

Po orýsování dílců rejskem následuje označení čepů a rozporů, například vyšrafováním
tužkou, aby nedošlo k záměně. Poté následuje vyřezání čepů a rozporů pilou. Čepy
vyřezáváme vně tloušťky čepu, rozpor uvnitř šířky rozporu. Řežeme co nejpřesněji vedle
rysky, nespoléháme se na případné opravy dlátem, ztrácíme tím čas. Po vyřezání spojů na
všech dílcích následuje vydlabání rozporu příslušným dlátem a osazení čepů čepovkou.
Při dlabání rozporu držíme dláto poněkud šikmo dovnitř dílce a dlabeme vždy do
poloviny šířky materiálu. Šikmé držení dláta nám zaručí čistou vnitřní plochu k dosednutí
čepu bez dalších úprav. Čep osazujeme čepovkou. Čepovku vedeme pomocí špalíčku,
který je přiložený těsně na rysku a pomocí ztužidla je připevněný k hoblici. Pilu vedeme
podle špalíku a vychylujeme ji nepatrně dovnitř dílce. Tím dosáhneme přesné slícování
spoje.
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V případě, že spoj nelze sesadit, je nutné uvolnit jej pomocí širšího dláta. V žádném
případě nepoužíváme ani pilník ani struhák. Nikdy tak nedosáhneme rovných
dosedacích ploch spoje.

Ukázka vedení řezů vně rysek u čepu a vedení dláta při výrobě rozporu

Vedení čepovky pomocí špalíku při osazování čepu

Čep a dlab
Čep a dlab je spoj, který se používá u příček rámů, sloužících k dosažení větší stability
rozměrnějších rámů. Dělení čepu a dlabu je opět na třetiny.
Výroba čepu a dlabu
Výrobu zahájíme orýsováním čepu a dlabu. Šířka dlabu je sice určovaná jednou třetinou
tloušťky materiálu, ale závisí též na rozměru dláta. Je-li tloušťka dílce 21 mm, nebudeme
rýsovat dlab šířky 7 mm, ale použijeme dláto šířky 8 mm. Dlab bude na každé straně asi
o 2 mm užší, než je šířka příčky. Zakrýváme tím případné nepřesnosti při spojování dílců.
Dlabání zahájíme naseknutím konců dlabu a pokračujeme dlabáním.
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Boky dlabu se obvykle nenasekávají širokým dlátem, šířka dlabu je daná šířkou dláta
a pohybem dláta při vybírání třísky, který připomíná páčení. Hloubka dlabu je dvě třetiny
šířky dílce, do kterého je zasazena příčka.
Čep vytváříme známým postupem.

Rám s příčkou, orýsování čepu a dlabu

Vedení dláta při nasekávání konců dlabu, vytváření dlabu, zasouvání příčky do dlabu
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Čep s perem a dlab

VIDEO

Čep s perem a dlab se používá u rámů s širokými vlysy a u namáhaných rámů. Mimo
výroby rámů se tento spoj používá i při výrobě stolového a sedacího nábytku, například
spojení noh s luby. Dlab je obvykle vedený do dvou třetin šířky vlysu nebo je průběžný.
Pero zabraňuje borcení spoje a jeho délka je jedna třetina délky čepu. Dlaby se zhotovují
ručně dláty, strojně vrtací nebo řetězovou dlabačkou. Dlab bývá ve spodní části asi
o 2 mm menší, než je šířka vlysu, zakrýváme tím nepřesnosti při výrobě. U velmi
namáhaných výrobků – vrata, dveře – bývají průběžné čepy rozklínované.

Rýsování čepu s perem a dlabu, dlabání dlabu

Naříznutí vybrání na pero, které je následně vyseknuté dlátem, a hotový spoj.
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VIDEO ČEP A ROZPOR

VIDEO ČEP S PEREM A DLAB

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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Využití spoje při výrobě nábytku
Čep s perem a dlab bývá hojně využívaný při výrobě sedacího a stolového nábytku,
nejedná se většinou o spojení vlysů o stejné tloušťce, ale nohy bývají obvykle
čtvercového průřezu, lub má menší tloušťku. Čepy se zkracují pod úhlem 45°. Aby byl
spoj co nejpevnější, musí být lub vysazený co nejvíce na vnější hrany noh. Čepy tvoří
jednu třetinu tloušťky materiálu, ale důležitý je rozměr dláta při výrobě dlabu.

Pohled na spoj u stoličky. Povšimněte si polohy dlabu blíže vnější ploše nohy a zkosení konců čepů pod
úhlem 45 stupňů.

Kolíkový spoj
Kolíkový spoj se používá jako rohové spojení rámů a spojení noh stolu či židlí s luby.
Důležité je přesné orýsování a vyvrtání spoje. Vrtání se provádí buď na stojanové vrtačce,
přesnější je ale použití dlabačky. Pevnost spoje je dostatečná, ale nevyrovná se pevnosti
klasických spojů, u židlí není tento spoj příliš vhodný, kvůli dynamickému namáhání. Spoj
je možné zhotovit na dlabačce nebo na vrtačce za pomocí vrtacích přípravků.

Ukázka prorýsování dílů rámu a vrtání na dlabačce
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Hotový kolíkový spoj a použití vrtacího přípravku

Přeplátování
Přeplátování je nejjednodušší rohové spojení rámů. Rám je naříznut do poloviny
tloušťky materiálu a současně vyřezán na šířku dílce. Toto spojení se musí vždy zajišťovat
lepením, popřípadě mechanickými spojovacími prostředky – vruty, hřebíky, šrouby apod.
Přeplátování se používá u méně mechanicky namáhaných rámů.

Rýsování přeplátování, řezání přeplátovaného spoje, hotový spoj

TRUHLÁŘ 1 – RÁMY

Středové přeplátování
Středové přeplátování se používá při vzájemném spojování příček rámů, příčka je
naříznuta do poloviny tloušťky materiálu a materiál uvnitř spoje se odstraňuje nařezáním
pilou a následným oddlabáním materiálu na konečný rozměr. Spoj se zajišťuje také
lepením.

Rýsování středového přeplátování, oddlabání spoje, hotový spoj

Spojení na pokos
Rámy se spojují na pokos tehdy, jestliže z estetických důvodů nemá být na bočních
stranách rámu viditelná část čelního dřeva. Spoj na pokos je velmi náročný na zhotovení,
zejména přesného lícování v rozích se dosahuje velmi obtížně. Pomocí pokosníku se
naměří a narýsují úhly 45° a konce se seříznou. Pokosy se zpevňují sponkami nebo
zaražením vlnitých plíšků u malých rámů. U velkých rámů se používají vložená pera,
lamely, kolíky, plastové rybiny.
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Rohové spoje na pero
Rohové spoje na pero se používají spíše u menších korpusů a jsou většinou zhotovovány
strojově. Výjimkou je spoj na vložené tvarové pero. Používají se i pera, která jsou viditelná
a slouží jako dekorační prvek.

+

Spojení na ozuby
Je jedním z nejstarších truhlářských korpusových spojů, které se používaly a používají
pro spojení masivního dřeva – spárovky, popř. biodesky. Kvalitně provedené ručně
zhotovené ozuby svědčí o řemeslné zručnosti a jsou i častou ozdobou masivního
nábytku.
K ozubům patří:
• sdružené čepy – přímé ozuby
• rybinové ozuby – otevřené, polokryté, celokryté

Sdružené čepy

VIDEO

Sdružené čepy slouží pro relativně jednoduché rohové spojování masivního materiálu.
Skládají se z několika rovných čepů nad sebou. Spoj je pevný, ale je nutné důkladné
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zatažení spoje pomocí ztužidel. Při dokonalém provedení působí na výrobcích i velmi
esteticky. Vyrábí se ručně, na speciálních přípravcích ve spojení s ruční frézkou nebo na
spodní frézce. Nejnověji i na CNC strojích.

Ruční zhotovení spoje
Zásady pro výrobu spoje:
• Šířka čepu nesmí být větší, než je tloušťka materiálu.
• Počet čepů musí být lichý.
Příklad výpočtu:
Šířka materiálu je 120 mm a tloušťka 18 mm.
Vydělíme: 120 / 18 = 6,6, to znamená, že budeme počítat 7 čepů.
Znovu dělíme: 120 / 7 = 17 mm, což je šířka čepu.
Stejně jako při výrobě rámu označíme dílce výrobku nakreslením trojúhelníku. Pomocí
rejsku narýsujeme na boční plochy tloušťku materiálu s přídavkem 0,5 mm. Vyznačíme
tužkou části, které budou oddlabané. Narýsujeme šířku čepu na čelní plochu dílce
a přeneseme pomocí úhelníku na boky dílce. Pomocí čepovky vyřežeme čepy a dlátem
vydlabeme mezery mezi čepy. Dláto vedeme při nasekávání šikmo dovnitř dílce a při
vydlabávání dlabeme pouze od poloviny spoje. Dílec otočíme a pokračujeme z druhé
strany. Je důležité spoj důkladně vyčistit dlátem, hlavně v rozích.
Druhou část spoje orýsujeme podle zhotoveného dílce, opět označíme části, které budou
odstraněné, a postup opakujeme.

Správné označení dílců na výrobku a narýsování čepů
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Ukázka rýsování tloušťky materiálu plus 0,5 mm na plochu dílce a rýsování rozdělení sdružených čepů

Ukázka šikmého vedení dláta při nasekávání spoje. Na dalším obrázku je znázorněné odsekávání
materiálu od poloviny hloubky spoje. Při otočení dílce a následném dlabání leží konce odstraňovaného
materiálu na hoblici či podložce a materiál při úderech paličkou nepruží.

Ukázka orýsování spoje na další dílec a hotový spoj
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Sdružené čepy se mohou použít i při montáži mezistěny. rýsování je stejné jako
u rohového spoje, otvory se dlabou přes tloušťku materiálu a pro lepší a přesnější spojení
se zajišťují klínky.

Ukázka sdružených čepů při montáži mezistěn
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Otevřené ozuby

VIDEO

U spoje otevřenými ozuby jsou ozuby a rybiny vidět. Jedná se o často používané rohové
spojení, hlavně při výrobě zásuvek, korpusů skříní atd. Na jaké dílce je třeba rýsovat
rybiny a ozuby, záleží na namáhání dílce. Protože spojení je i velmi estetické, je zapotřebí
pracovat velmi přesně. Spoj lze provést ručně, nebo zhotovit pomocí ruční frézky
a přípravku.

Zásady výroby otevřených ozubů – výpočty
Výpočet počtu os (ozubů)
Od šířky materiálu odečteme z každé strany po třech milimetrech. Zbývající číslo vydělíme
1,5–2 tloušťkami materiálu. Výsledek zaokrouhlíme matematicky podle potřeby nahoru nebo
dolů a získáme počet os (ozubů).
Výpočet roztečí mezi osami (ozuby)
Od šířky materiálu opět odečteme z každé strany po třech milimetrech a výsledek dělíme
číslem o jedno větším, než je počet os. Máme-li počet os 8, budeme šířku materiálu dělit
číslem 9 a výsledek bude rozteč os v milimetrech.

Šířka ozubu
Šířku ozubu získáme dělením tloušťky materiálu číslem 3. Získáme šířku ozubu v horní
části v milimetrech.

Příklad výpočtu:
Šířka materiálu je 120 mm.
Tloušťka materiálu je 18 mm.
Od šířky 120 odečteme dvakrát po 3 mm, výsledek je 114 mm. Zbývající šířku 114 mm dělíme
dvěma tloušťkami materiálu, to je 36. Výsledek je 3,1, zaokrouhlíme tedy na číslo 3 a to je
počet os (ozubů).
Šířku materiálu 114 podělíme číslem 4 (o jedno víc, než je počet os) a výsledek je 28,5.
Vzdálenost mezi osami je tedy 28,5 mm.
Šířka ozubu v horní části je 18 děleno třemi, výsledek je 6. Šířka ozubu v horní části je tedy
6 mm.
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Výroba spoje
Začneme označením dílců pomocí trojúhelníku, do rejsku si nastavíme rozměr: tloušťka
materiálu plus 0,5 mm k tomu. Narýsujeme tuto míru na všechny potřebné plochy. Dále
rýsujeme osy na čelní dřevo, narýsujeme šířku ozubů v horní části a pomocí šablony
narýsujeme sklon ozubů. Sklon je od 15 do 20 stupňů. Šablonu zhotovíme nanesením
sedmi dílků na svislou osu a jednoho a jednoho dílku na vodorovnou osu. Spojením
dílků dostaneme šablonu správného tvaru. Šablona se obvykle zhotovuje z překližky a je
zapotřebí nalepit vodorovnou příložku na horní část šablony kvůli přesnému rýsování.
Šrafováním vyznačíme části spoje, které budou odstraněny, následuje naříznutí spojů
podobně jako u sdružených čepů a vysekání dlátem příslušného rozměru. Znovu je třeba
připomenout, že dláto se vede šikmo a ve vysekávané části musí zůstat zbytek materiálu,
aby při otočení dílce a následném dosekání spoje materiál ležel na ploše a nepružil
při úderech paličkou. Po vysekání spojů následuje orýsování na další dílec a postup
opakujeme jen s tím rozdílem, že krajní ozuby nevysekáváme dlátem, ale kompletně
vyřežeme pilou. Spoj je nejlépe vyčistit dlátem, struhák a pilník je velmi nevhodný.

Označení dílců pomocí trojúhelníků a nastavení rozměru do rejsku

Vyrobená šablona pro rýsování sklonu ozubů. Svislá část je 7 dílků dlouhá (např. 70 mm) a vodorovné
jeden a jeden dílek na každou stranu (např. 10 a 10 mm na každou stranu). Vyšrafované části spoje, které
budou odstraněny.
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Šikmé vedení dláta při nasekávání spoje a zbytek materiálu ve spoji, který po otočení slouží k opření
o podložku při otočení dílce na druhou stranu.

Orýsování spoje na další dílec a krajní části spoje, které budou po orýsování kompletně vyřezané pilou.
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Polokryté ozuby
Polokryté ozuby se zhotovují tam, kde potřebujeme jednu část spoje ukrytou, aby spoj
nerušil vzhled dílce. Jako příklad lze uvést čela zásuvek a boky skříní. Spoj se zhotovuje
podobně jako otevřené ozuby, rozdíl je pouze v tom, že na jedné části spoje je zhotovená
krycí vrstva, která je asi jedna třetina až jedna čtvrtina tloušťky materiálu.
Začneme označením dílců pomocí trojúhelníku, rejskem narýsujeme na plochy tloušťku
materiálu a 0,5 mm, vypočítáme a narýsujeme ozuby, pomocí rejsku narýsujeme krycí
vrstvu materiálu. Ozuby nařežeme pomocí čepovky a začínáme dlabat. Místa, kam se
nedostaneme pilkou, nasekáváme pomocí cidliny a dlabeme dlátem. Spoj důkladně
začistíme a orýsujeme další dílec. Orýsovaný dílec je vhodné vypodložit například
překližkou, která má stejnou tloušťku jakou má krycí vrstva spoje, orýsování je přesnější
a nepotřebujeme asistenci spolupracovníka. Orýsovaný dílec vyřežeme a vydlabeme
podobně jako u otevřeného spoje. Spoj opět dočistíme pomocí dláta.

Rýsování ozubů a krycí vrstvy spoje, nařezání ozubů pomocí pily

Nasekávání spoje cidlinou a orýsování dalšího dílce
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VIDEO SDRUŽENÉ ČEPY

VIDEO OTEVŘENÉ OZUBY

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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VIDEO POLOKRYTÉ OZUBY

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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Vypodložení dílce materiálem o tloušťce krycí vrstvy a použití spoje na výrobku

Celokryté ozuby
Spoj není viditelný z žádné strany. Je velmi náročný na výrobu a málo se používá. Krytí
ozubů tvoří na obou dílcích jednu čtvrtinu až jednu třetinu tloušťky desky a je zkosené
pod úhlem 45°.

Svlakové spoje
Svlakové spoje se používají především jako spojení korpusu a vodorovných nebo
svislých mezistěn. Podle provedení se dělí na jednostranné nebo oboustranné. Výroba
svlakového spoje je poměrně náročná na zručnost i vybavení a v současnosti se používá
většinou při restaurování historického nábytku nebo při výrobě replik.
Svlak je tvořen dvěma částmi:
• 1. část tvoří deska nebo prkno, kde je vytvořena drážka rybinového profilu, to
znamená, že spodní část profilu se rozšiřuje směrem dovnitř hloubky materiálu.
• 2. část tvoří samotný svlak, hranol, který má na spodní straně upravený profil takového
tvaru, aby pasoval do drážky rybinového profilu.
Správně vyrobený svlak umožňuje vzájemný pohyb svlaku a desky při změnách vlhkosti
dřeva, aniž by došlo k poškození výrobku. Zároveň se svlak ještě více zpevňuje při
sesychání, protože letokruhy mají tendenci se vlivem sucha narovnávat. Proto je třeba při
výrobě dbát na správný směr letokruhů (viz. obrázek na následující straně).
Svlak se k desce nikdy nelepí! Zabránilo by se tak možnosti pohybu a deska by mohla
popraskat.
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Výroba svlakového spoje
Svlak zhotovíme pomocí svlakovníku, který nastavíme tak, aby hloubka svlaku měla asi
1/3 tloušťky desky. Úhel svlaku je cca 20°. Svlak hoblujeme tak, aby v přední části byl asi
o 1–2 mm tenčí.
Rybinovou drážku si narýsujeme podle vyhoblovaného svlaku. Drážku narýsujeme po
celé šířce desky. Drážka se podle rysek zařízne do potřebné hloubky a sklonu svlakovou
pilkou. Drážka se provádí kónická (mírně se zužuje), aby svlak těsnil. Pro přesné vedení
svlakovky se nyrýsovaná čára nařízne nejprve dlátem. Po naříznutí se dlátem drážka
částečně vydlebe a její dno se dočistí předně nastaveným kocourem.
Dobře provedený svlak se cca do 1/3 délky desky nasouvá zlehka, poté se naráží palicí.
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Spojení na pero a drážku
Spojení na pero se dříve užívalo pouze u menších a méně namáhaných rámů, nyní
se hodně používá vložené tvarové pero, kdy drážka pro pero je vyfrézovaná speciální
frézkou a vložené pero je zhotovené z vrstveného dřeva. Mnohá z těchto spojení jsou
opravdu velmi pevná, hodí se i pro spojování rámů dveří atd.

Ukázka přípravy spoje. Rysky značí místa, kam se má přikládat frézka.

+
V současné době existují elektrické přístroje, které umožňují vyfrézování otvorů pro vložení per a spojování
namáhaných dílců zábradlí, nábytku, dveří atd.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

Vyjmenujte druhy rohových rámových spojů.
Kde provádíme spoj na čep a dlab?
Budeme vyrábět dlab či rozpor o šířce 7, 13 mm, proč?
Vyjmenujte spoje na ozuby a uveďte použití.
Co jsou to rybinové ozuby?
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4 TECHNOLOGIE VÝROBY ZÁKLADNÍCH
MATERIÁLŮ ZE DŘEVA A NA BÁZI DŘEVA

4.1 TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA DŘEVA
4.2 PILAŘSKÁ VÝROBA
4.3 VÝROBA DÝH A PŘEKLIŽEK
4.4 VÝROBA LAŤOVEK
4.5 AGLOMEROVANÉ MATERIÁLY

TRUHLÁŘ 1 – TECHNOLOGIE VÝROBY MATERIÁLŮ ZE DŘEVA

4.1 TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA DŘEVA

Technologickou přípravou se rozumí úprava dřeva pro další zpracování. Jedná se
o plastifikaci dřeva, dále snížení jeho počáteční vlhkosti na vlhkost vhodnou pro výrobu
nábytku nebo stavebně truhlářských výrobků a také ochrana dřeva před škůdci.
Technologickou přípravou dřeva se rozumí:
• plastifikace dřeva
• sušení dřeva
• ochrana dřeva

PLASTIFIKACE DŘEVA
Podstatou této úpravy je působení tepla a vlhka na dřevo, čímž se mění jeho fyzikální,
mechanické vlastnosti a technologické využití. Plastifikací se dřevo změkčí a lze jej
tvarovat. Dřevo v podobě dýhárenské kulatiny můžeme následně loupat, krájet nebo
ohýbat – hranolky, tyče. Také se barevně sjednotí – egalizuje a zvýrazní se letokruhy.
Plastifikaci můžeme rozdělit podle nejčastěji používaného způsobu na:
• hydrotermickou úpravu – působení horké vody nebo páry
• chemickou plastifikaci – působení chemických látek, zejména čpavku

Hydrotermická úprava
Tímto způsobem se připravují dýhárenské výřezy pro loupání a krájení. Lignin se ve dřevě
změkčí pomocí horké vody nebo páry.
Zařízení, ve kterém se provádí hydrotermická úprava, se nazývá pařicí jáma. Výřezy
jsou uloženy pomocí jeřábu na rošt. Poté se jáma uzavře víkem s vodním uzávěrem
(těsněním), který zabraňuje úniku páry. Do jámy je následně puštěna pára, která po určitý
čas působí na výřezy, až k jejich plné plastifikaci. Tento způsob se nazývá přímý nebo
také ostrý. Šetrnější způsob, který není ke dřevu tak agresivní, je nepřímé paření. Používá
také páru, ale ta se postupným ohřevem vody teprve v páru mění.
Některé dřeviny nelze pařit, popraskaly by, například ořešák. Proto se pro ně používá
vaření. Výřezy jsou ve varných jamách ponořeny ve vodě, která se postupně zahřívá.

Chemická plastifikace
Nejčastěji se používá amoniak – čpavek. Plastifikace se provádí ve speciálních komorách,
ve kterých je dřevo vystaveno po určitou dobu působení čpavku v plynné podobě.
Případně se dřevo ve čpavku máčí. Účinky čpavku se také u většiny dřevin projeví
ztmavnutím dřeva.
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SUŠENÍ DŘEVA
Strom obsahuje velké množství vody. Proto po jeho skácení a nařezání nelze dřevo
většinou okamžitě použít k dalšímu zpracování.
Ze dřeva se musí odstranit tolik vlhkosti, aby to v konečné fázi odpovídalo obsahu
vlhkosti tam, kde bude umístěno. Snižování vlhkosti se provádí sušením.
Při sušení pohlcuje vzduch vlhkost z povrchu dřeva. Musí být zabezpečena cirkulace
vzduchu, při které je vyměněn vlhký vzduch za suchý, schopný vlhkost přijímat. Pohyb
vzduchu se děje jeho prouděním ve venkovních podmínkách. Při umělém sušení
zabezpečují jeho pohyb ventilátory. Čím je pohyb vzduchu rychlejší, tím probíhá rychleji
i vysoušení.

PŘIROZENÉ SUŠENÍ
Jedná se o sušení venku za přirozených klimatických podmínek. Většinou se řezivo
předsušuje ve venkovních skladech a teprve po snížení vlhkosti se následně suší
v sušárnách. Čím pozvolnější je sušení, tím je šetrnější vůči dřevu a má stabilnější účinky
vzhledem k přijímání vlhkosti.
Přirozeným sušením obvykle dosahujeme vlhkosti v rozmezí w = 18–22 %, za příznivých
podmínek i 15 %.
Střecha

Řezivo se ukládá do hráně.
Stavba hráně má danou
konstrukci:
• betonové podstavce
• podkladové hranoly
• jednotlivé vrstvy řeziva
• proklady
• ochrana čel řeziva
• ochrana horní vrstvy

Hráň se stříškou

Drát

Patka

Betonové podstavce a podkladové hranoly tvoří základ hráně. Podstavce musí být vysoké
nejméně 400 mm, kvůli proudění vzduchu. Podkladové hranoly jsou impregnované.
Jejich rozměry závisí na výšce hráně. Vzdálenost podstavců je závislá na tloušťce řeziva.
Řezivo se ukládá pravou stranou nahoru, v jedné vrstvě musí mít shodnou tloušťku.
Proklady musí být umístěny nad sebou a musí být tak dlouhé, aby na nich řezivo leželo
v celé šířce a nemohlo se deformovat. Proklady jsou ze zdravého, vysušeného, nejčastěji
smrkového řeziva, o tloušťce 18–24 mm, šířce 40–60 mm.
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Délka prokladku je závislá na šířce hráně. Opět platí, že tloušťka prokladů v jedné vrstvě
musí být stejná, kvůli možnému borcení řeziva, ze stejného důvodu se proklady ukládají
ve všech vrstvách přesně nad sebou. Řezivo se nedává těsně vedle sebe, ale nechávají
se mezi jednotlivými kusy mezery, které vytváří svislé tahy pro proudění vzduchu.
Šířka mezer je na okrajích hrání užší, směrem ke středu se zvětšuje, ve středu hráně je
tzv. komín.
Čela řeziva chráníme několika způsoby před čelními trhlinami. Nejsnadnější je ochrana
pomocí přečnívajícího širšího prokladu, který svým stínem chrání čela před přímým
slunečním zářením. Listnaté dřeviny, které jsou náchylnější, jsou opatřeny nalepenými
papírovými pruhy nebo nátěrem světlé barvy. Zejména u buku se přibíjí do čela i vlnité
kovové pásy.
Horní prkna hráně se musí chránit před deštěm a sluncem, pokud není celý sklad
zastřešený. Hráň může mít svou stříšku, která se kotví pomocí drátů. Musí umožnit dobré
proudění vzduchu a zamezit zatékání dešťové vody. Místo stříšky lze použít i méně
kvalitní řezivo v poslední vrstvě hráně.
Doba sušení závisí na dřevině, tloušťce řeziva, ročním období a klimatických
podmínkách.
Každá hráň by měla mít označení s údaji o druhu, rozměrech a množství řeziva v hráni,
době uložení.
Kmenová hráň je určená pro ukládání čerstvě nařezaného, neomítaného řeziva. V jedné
hráni se obvykle ukládají dva kmeny se společným základem a proklady.
dlouhé proklady

400–600

proklady

podkladové hranoly
betonový podstavec
kmenovaná hráň
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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 mez nasycení buněčných
stěn. 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).

URČENÍ VLHKOSTI DŘEVA
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.
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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

SKLADY ŘEZIVA
Sklady se řídí určitými pravidly, platnými bez ohledu na jejich velikost. Plocha skladu
je zbavená vegetace, pokrytá sypkým materiálem (pískem, štěrkem), případně
vybetonovaná, rovná nebo s mírným spádem tak, aby se po dešti nevytvářely kaluže
a voda rychle odtekla.
Hráně jsou umístěny tak, aby podélný směr hráně ležel ve směru hlavních světových
stran západ–východ. Směr převládajících větrů by měl působit na hráň z boku, nikoliv na
čela.
Velké sklady musí být pro snadnější manipulaci a přehlednost rozděleny do více
částí – polí, oddělení, skupin hrání. Komunikační prostory mezi nimi jsou uzpůsobeny
manipulační technice – vysokozdvižným vozíkům a protipožárním předpisům.
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Příklad skladu hrání

UMĚLÉ SUŠENÍ
Umělým sušením se podstatně zkrátí doba sušení. Na rozdíl od venkovního přirozeného
sušení lze stanovit i konečnou vlhkost sušeného dřeva. Princip sušení je obdobný, voda
ve dřevě se pomocí tepla mění v páru a z povrchu dřeva se odvádí.
Pro sušení řeziva se používají nejčastěji sušárny komorové a kondenzační. Setkat se
můžeme i se sušárnami vysokofrekvenčními nebo vakuovými.

Komorové sušárny
Hráně s řezivem jsou uloženy do tepelně izolované komory z hliníku, oceli nebo zděné
konstrukce různé velikosti a kapacity. Mezi základní vybavení sušárny patří: topná
zařízení, ventilátory, komíny pro nasávání čerstvého vzduchu a odvod vlhkého, teplého
vzduchu, vlhčicí zařízení, mezistropní panel, měřicí, kontrolní a regulační přístroje
procesu sušení.
Vzduch v komoře ohřívají nejčastěji topné registry. Vzduch proudí pomocí ventilátorů
a je usměrňován pomocí panelů. Aby sušení probíhalo průběžně, musí být zabezpečeno
nasávání čerstvého, tzv. suchého vzduchu, a odvod vlhkého teplého vzduchu ze sušárny
pryč. To zabezpečují komínové klapky. Tento způsob sušení se nazývá konvekční.
Konvekce znamená odvádění pryč. Na sušení má vliv dřevina, tloušťka sušeného
materiálu, počáteční vlhkost a požadovaná vlhkost.
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Komorové sušárny řeziva
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Sušicí režim stanovuje postup sušení. Mezi nejjednodušší patří postup podle tabulek.
Sušení tak probíhá bez ohledu na skutečný stav a nemusí zajistit kvalitní výsledek
a požadovanou vlhkost. Automatické nebo poloautomatické způsoby jsou daleko
přesnější a spolehlivější, protože zjišťují, kontrolují a vyhodnocují proces sušení
průběžně. To umožňuje dosažení spolehlivých výsledků při sušení.
Vlastní proces sušení prochází následujícím postupem:
• ohřátí vzduchu v sušárně a prohřev dřeva
• vlastní sušení
• kondicionování
• pomalé ochlazení
• Ohřev
Nejprve se ohřeje vzduch v sušárně. Zároveň se začíná prohřívat i dřevo, čímž se
vytvoří vlhkostní spád. Vzduch se ale musí vlhčit, aby nedocházelo k předčasnému
sušení povrchových vrstev, ještě než je dřevo prohřáté v celém průřezu. Tloušťka
sušeného materiálu ovlivňuje čas ohřevu. Platí, že na 1 cm tloušťky je potřeba 1 hodina
ohřevu.
• Vlastní sušení
Dřevo je prohřáno v celém průřezu. Předepsané hodnoty se udržují nebo mění
v souladu se sušicími řády. Sušení je ukončeno, je-li dosažena požadovaná vlhkost.
• Kondicionování
Cílem této fáze sušení je sjednocení vlhkosti u všech kusů řeziva v hráni. Vyrovnávají
se vlhkostně povrchové a středové vrstvy řeziva, tzn. odstraní se vlhkostní spád, jde
o tzv. zlahodnění.
• Ochlazení
Ukončuje sušicí proces. Doba ochlazování by měla probíhat přibližně stejně jako doba
ohřevu. Platí zásada, že teplota vyváženého řeziva a okolního ovzduší by neměla být
větší než 30–40 °C.
• Skladování vysušeného řeziva
Čerstvě vysušené řezivo a vyvezené ze sušárny se musí klimatizovat pro úplné
vyrovnání vlhkosti v průřezu a odstranění napětí. Doba klimatizace je závislá na
dřevině, tloušťce, vlhkosti a konečném ošetření. Optimální doba je 2 až 4 dny. Dál se
řezivo skladuje buď přímo v dílně, nebo v klimatizovaných skladech.
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Sklad vysušeného řeziva

OCHRANA DŘEVA
Dřevo může být znehodnoceno účinkem povětrnostních vlivů nebo působením
biologických (bakterie, plísně, dřevokazné houby a hmyz) a fyzikálně chemických vlivů
(hoření).
Cílem ochrany dřeva je zabránit nebo snížit nežádoucí rozklad dřeva vlivem těchto
činitelů.
Podle délky trvání se jedná o ochranu dočasnou a trvalou.

Konstrukční ochrana dřeva
Prvotní ochranné opatření. Jedná se o ochranu, při které se snažíme preventivně dřevo
ochránit před nepříznivými vlivy, především před vlhkostí.
Některé zásady konstrukční ochrany dřeva:
a) Je nutné zvážit vhodnost použití jednotlivých dřevin u konkrétního výrobku a jeho
zamýšleného využití např. lípa, javor, buk se nehodí na vnější dřevěné prvky, naopak
je vhodný akát a dub.
b) Okna a dveře by neměly být vsazovány do jedné roviny s fasádou.
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min. 300 mm

c) Dřevěné vnější obložení nesmí zasahovat až k zemi a musí být správně seskládané.
d) Střecha stavby musí mít dostatečný přesah, aby nedocházelo k poškození oken, dveří
a obkladů povětrnostními vlivy.

Vzdálenost obložení od země

Nesprávné a správné pokládání vnějšího obložení

Nesprávné a správné vyřešení přesahu střechy
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e) Vzduch musí mít vždy volný přístup ke dřevu i v interiérech. Proto je nutné zajisti
proudění vzduchu například u vestavěných skříní, vnitřním obložení zdí a stropů, a to
nejčastěji větracími otvory.

Fyzikální ochrana dřeva
Vysušení, zvýšení vlhkosti postřikem či bazénováním, pařením, povrchovou úpravou
nátěrovými hmotami.

Chemická ochrana dřeva
Aplikace jedovatých látek proti škůdcům nátěrem, máčením, tlakově.
Chemické ochranné prostředky mají zabránit poškození dřeva houbami/fungicidy/ nebo
hmyzem insekticidy. Často mají ochranné prostředky obojí účinek, skládají se z vlastní
ochranné látky, která je rozpuštěná ve vodě nebo rozpouštědle.
Prostředky na vodní bázi
Jsou dodávané ve formě prášku nebo pasty, které se rozpouští ve vodě, popřípadě jsou
již připravené k nátěru. Někdy jsou tyto prostředky dodávané zabarvené.
Prostředky na bázi olejů
V truhlářských provozech se téměř výlučně používají prostředky s obsahem
rozpouštědel, dodávané již přímo k použití. Využívají se k ochraně oken, dveří, obklady
venkovních zdí, zahradního nábytku atd. Na impregnační nátěr se dále aplikují další
ochranné a dekorační nátěrové hmoty.
Prostředky k aplikaci ochranných látek jsou, máčení, nátěr, nástřik a tlaková impregnace,
které je neúčinnější a vyžaduje zvláštní vybavení. Vzhledem k zápachu a obsahu
jedovatých látek se hloubková impregnace dřeva neprovádí v interiéru.
Všechny zmíněné prostředky jsou méně či více jedovaté, proto je nutné při jejich aplikaci
postupovat podle pokynů výrobce a chránit oči a pokožku ochrannými prostředky.
Zbytky impregnačních přípravků a použité nádoby je nutné ekologicky zlikvidovat!

Bezpečnost práce:
• Dřevo a výrobky ze dřeva jsou velmi dobře hořlavé, proto je ve všech místech, kde se dřevo opracovává i skladuje
velmi přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
• PřI zpracování dřeva vzniká také mnoho drobného odpadu, který je za příznivých podmínek samovznítivý
a výbušný. Je nutné dbát na pravidelné odstraňování dřevního prachu ze strojů, zařízení a částí budov.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Co to je plastifikace?
Jaké druhy plastifikace znáte?
Popište proces přirozeného vysoušení řeziva a kde se vysoušení provádí.
Popište proces umělého vysoušení řeziva a kde se vysoušení provádí.
Jaké nebezpečí z hlediska PO vzniká v dřevařských provozech?
Před jakými škodlivými vlivy chráníme dřevo?
Jaké druhy ochrany dřeva znáte? Popište je.
Vyjmenujte alespoň 3 zásady konstrukční ochrany dřeva.
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4.2 PILAŘSKÁ VÝROBA

Základním produktem pilařské výroby, který se dál zpracovává v truhlářské výrobě, je
řezivo. Vyrábí se podélným řezáním kulatiny – výřezů. Podle tvaru a velikosti příčného
průřezu řezivo dělíme na:
• deskové – prkna, fošny
• hraněné – hranolky, hranoly
• polohraněné – polštáře, trámy
• drobné – latě, lišty
Deskové řezivo – (b ≥ 2 h), šířka je větší nebo rovná dvojnásobku tloušťky. Podle
tloušťky se dělí deskové řezivo na prkna, tloušťka do 40 mm, a fošny, tloušťky od 40 do
100 mm. Řezivo se vyrábí omítané a neomítané. Neomítané řezivo má boky zaoblené,
případně i s kůrou. Omítané řezivo je většinou pravoúhlé, zaoblené boky jsou odstraněny
řezáním nebo frézováním.

Deskové řezivo se dále rozděluje podle toho, ze které části výřezu bylo vyrobeno:
• dřeňové – obsahuje dřeň
• středové – je tvarově nejstabilnější, protože letokruhy svírají s plochou co největší úhel
• boční – nerovnoměrně sesychá (časté borcení), letokruhy svírají malý úhel s plochou
• krajinová prkna – levá plocha je celá dotčená pilou
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Hraněné řezivo – (b < 2 h), šířka je menší než dvojnásobek tloušťky:
• hranolky – mají tloušťku menší než 100 mm a plochu příčného řezu 25–100 cm2
• hranoly – tloušťka je větší než 100 mm, plocha příčného průřezu je větší než 100 cm2

Polohraněné řezivo – má dvě protilehlé strany rovnoběžné, další dvě oblé. Rovné
plochy mohou být stejně široké nebo může být jedna plocha užší.
Patří sem:
• polštáře – mají tloušťku do 100 mm
• trámy – mají tloušťku nad 100 mm

TRUHLÁŘ 1 – PILAŘSKÁ VÝROBA

Drobné řezivo – má plochu příčného řezu malou:
• latě – plocha příčného řezu je 10–25 cm2
• lišty – plocha příčného řezu je do 10 cm2

Kromě řeziva patří k pilařským výrobkům přířezy, což jsou polotovary vyrobené z řeziva
v určitých rozměrech a vlhkosti, dále pražce a štěpky.

Technologie výroby řeziva
Řezivo se vyrábí podélným řezáním výřezů pilami. Před vlastním řezáním se výřezy
odkorní, to znamená, zbaví kůry a provede se detekce kovů. Zarostlé kousky kovů (skoby,
hřebíky apod.) by mohly poškodit nebo i zničit pilové nástroje.
Na pořez výřezů se používají kmenové pily, nejčastěji pásové, dále rámové a kotoučové,
případně agregáty.
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Podle počtu nástrojů může být pořez hromadný, zejména rámovými pilami.
Individuálním pořezem je řezání pásovou nebo kotoučovou pilou.
Pořez na ostro se provádí na rámových pilách, kdy výřez je jedním průchodem rámu
rozřezán na řezivo, jak středové, tak boční. Tento způsob se používá pro měkké listnaté
dřeviny.
Pořez prizmováním má dvě části: nejdříve se řeže prizma a boční řezivo, poté se
rozřezává prizma na řezivo. Prizmování se používá pro pořez zejména jehličnatých
výřezů.
Kmenové pásové pily mohou řez přizpůsobit rozměru a kvalitě výřezu.
Řezivo se následně třídí, případně krátí a omítá, předsouší.
Třídění se provádí podle dřevin, rozměrů, jakosti a dalších specifických požadavků.
Omítáním se rozumí odřezání zaoblených sbíhavých boků.
Zkracování znamená řezání napříč vláknům, čímž dostaneme určitou délku řeziva.
Předsoušení řeziva se provádí na vlhkost 20–22 %, čímž je řezivo chráněno před
napadením dřevokaznými houbami a plísněmi. Nejčastěji se předsoušení provádí
přirozeným způsobem v hráních ve skladech řeziva.

Rámová pila

Kmenová kotoučová pila
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Kmenová pásová pila svislá

								
Zpracování dřeva na pile

Kmenová pásová pila s elektrickým posuvem do řezu

TRUHLÁŘ 1 – PILAŘSKÁ VÝROBA

VIDEO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA NA PILE

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
								

Kontrolní otázky:
1. Vyjmenujte sortiment pilařské výroby.
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4.3 VÝROBA DÝH A PŘEKLIŽEK
Dýha je tenký list ze dřeva, vyrobený řezáním, loupáním nebo krájením dýhárenských
výřezů jehličnatých a listnatých domácích i cizokrajných dřevin.
Dýhy se vyrábí ve speciálních provozech – dýhárnách.

TECHNOLOGIE VÝROBY DÝH
Postup výroby dýh zahrnuje zejména:
• plastifikaci výřezů
• výrobu dýh
• sušení dýh
• úpravu a skladování

Plastifikace výřezů
Nejčastější způsob plastifikace dýhárenských výřezů je paření. Provádí se v pařicích
jamách, do kterých jsou na rošty uloženy odkorněné, případně jinak opracované výřezy.
Pára vzniká ohříváním vody pod roštem, což je vůči dřevu šetrnější, než kdyby bylo
použito přímé působení páry. Jámy jsou zakryty víkem s vodním uzávěrem (těsněním).
Plastifikace probíhá podle daných programů. Některé dřeviny nemohou být pařeny, musí
být použit jiný způsob plastifikace, například vaření.

Způsoby výroby dýh
Nejběžnější způsoby výroby dýh jsou: řezání, loupání, krájení.
• Řezáním se dýhy vyráběly již ve starověku. Výřez není plastifikován. Tloušťka řezaných
dýh je 0,8 až 4 mm. Používá se pro dýhy na výrobu hudebních nástrojů nebo dýhy
z dřevin, které nemohou být hydrotermicky upraveny. Jako stroj se používá pásová pila
horizontální.
• Loupáním se vyrábí především dýhy konstrukční. Plastifikovaný výřez je upnut
v loupacím stroji, otáčí se a pomocí nože s tlakovnicí se postupně po spirále odděluje
dýha. Tloušťka dýh je 0,6 až 3,5 mm.
• Krájení se používá zejména pro výrobu okrasných dýh. Plastifikovaný výřez je upnut
v krájecím stroji. Nůž s tlakovnicí se pohybuje vodorovně nebo svisle s krájenou
plochou a postupně odkrajuje dýhu požadované tloušťky. Ta je obvykle 0,6–0,8 mm.
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Otáčením výřezu lze ovlivnit kresbu dýh. Krájením slepených bloků dýh se vyrábí
speciální pásková textura, tzv. lamidýhy.
Na speciálních krájecích strojích se vyrábí mikrodýhy.
LOUPÁNÍ DÝH

KRÁJENÍ DÝH
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Sušení dýh
Loupané a krájené dýhy jsou vyrobeny z plastifikovaných výřezů, což znamená, že mají
vyšší vlhkost a musí se vysušit. K tomu se používají speciální teplovzdušné sušárny na
dýhy, válečkové nebo pásové.

Úprava a skladování dýh
Dýhy se upravují na požadované rozměry a provádí se vyspravení vad. U okrasných dýh
se vyspravování provádí až při zhotovování sesazenek.
Dýhy se při skladování ukládají na sebe, bez proložení. Krájené dýhy ve svazcích se
oddělují proklady z konstrukčních desek. Optimální skladování dýh by mělo být ve
skladu bez přístupu denního světla.

VÝROBA PŘEKLIŽEK
Překližky patří mezi překližované konstrukční desky. Jsou vyrobené slepením lichého
počtu na sebe většinou kolmých dýh.
Na vysušené, vyspravené a naformátované dýhy se nanese pomocí válcových nanašeček
lepicí směs na každou druhou dýhu oboustranně. Lepicí směs se skládá z lepidla,
zahušťovacích přísad (technická mouka, škrob apod.) a tvrdidla. Pro vodovzdorné
překližky se do lepicích směsí kvůli vodovzdornosti nepřidává technická mouka. Poté se
soubory vkládají do lisu. Souborem se nazývá počet vrstev na jednu překližku.
Lisování probíhá ve víceetážových vyhřívaných hydraulických lisech. Teplota je závislá
na druhu použitého lepidla. Nejčastěji používané močovinoformaldehydové lepidlo
vytvrzuje při teplotě 100 °C, lisovací tlak je v rozmezí 1 až 2 MPa, v závislosti na dřevině.
Po lisování následuje ochlazení, formátování na požadovaný rozměr, případně se
opravují vady vzniklé při lisování. Po broušení se překližky třídí a skládají na sebe do hrání
ve skladech bez prokladu.
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Skladování překližek ve skladu

Kontrolní otázky:
1. Co je to plastifikace výřezů a kterou složku plastifikujeme?
2. Vyjmenujte způsoby výroby dýh.
3. Popište zjednodušeně výrobu překližek.
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4.4 VÝROBA LAŤOVEK

Laťovky jsou vyrobeny oboustranným překlížením laťovkového středu dýhami. Patří do
skupiny konstrukčních desek. Postup výroby závisí na konstrukci laťovkového středu:
• motouzové středy
• lepené středy

MOTOUZOVÉ STŘEDY
Smrkové řezivo vysušené na požadovanou vlhkost 6–8 %, tloušťkově egalizované, se
rozřeže na laťky. Po vytřídění a odstranění vad jsou laťky naskládány do speciálního
stroje. Při skládání by se měl střídat směr letokruhů. Pilové kotouče nařežou do latěk
příčné drážky, do kterých je následně vtlačen motouz, který je spojí. Místo motouzu se
více používá tavné vlákno, ovinuté kolem latěk.
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LEPENÉ STŘEDY
Materiálem pro lepené středy mohou být:
• laťky – postup výroby je stejný jako u motouzových středů, jednotlivé laťky se lepí
bodově.
• blokové středy - jsou vyrobeny slepením spárovek do bloků a jejich následným
rozřezáním na laťovkové středy. Střídáním pravé a levé strany zajišťují jejich tvarovou
stabilitu.
• „S“ středy – jsou vyrobeny ze středového řeziva, čímž je zabezpečena jejich tvarová
stabilita. Protože se jedná o kvalitní řezivo, tyto středy se vyrábí minimálně.
• dýhové středy – jsou vyrobeny ze slepených bloků dýh, většinou smrkových, které se
rozřežou na pásy a znovu slepí. Tyto středy mají vysokou pevnost a největší tvarovou
stabilitu.

Oplášťování laťovkových středů
Na oplášťování se používají většinou dýhy z měkkých dřevin, loupané, vysušené
a vyspravené. Lepicí směs z močovinoformaldehydového lepidla, vody, technické mouky
a tvrdidla se nanáší na dýhový plášť, mezi který se vloží laťovkový střed. Kolmost vláken
pláště vůči středu zajistí tvarovou stabilitu.
Lisování ve víceetážovém lisu probíhá cca 10 minut, tlak cca 1 MPa, teplota kolem 100 °C.
Následuje klimatizace, formátování, třídění, případně oprava vad. Laťovky se skladují
v krytých skladech, ve vodorovných blocích.

Kontrolní otázky:
1. Čím je tvořena laťovka?
2. Jaké druhy středů rozeznáváme u laťovek?
3. Jaké materiály se používají u laťovek s lepenými středy?
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4.5 AGLOMEROVANÉ MATERIÁLY

Aglomerované materiály jsou deskové materiály, vyrobené z méně hodnotného dřeva
(třísky, vlákno, piliny, dřevní moučka) a jiných materiálů (bagasa, sláma atd.), které
jsou mezi sebou pojeny buď vlastní lepivostí, nebo organickým pojivem – lepidlem,
popř. pojivem minerálním, za pomoci tepla a tlaku, vlhkosti, popř. katalyzátoru.

Rozdělení aglomerovaných materiálů:
• Třískové desky – DTD, OSB, MFP
• Vláknité desky – DVD, MDF, HDF
• Ostatní velkoplošné materiály – voštinové, pilinové atd.

TŘÍSKOVÉ DESKY
Jso to materiály vyráběné slisováním a následným ohřevem částic (třísek, hoblin,
pilin apod.) nebo jiných lignocelulosových materiálů ve formě částic (např. pazdeří,
konopí, bagasa, sláma apod.) s přídavkem polymerního lepidla.
Základní rozdělení třískových desek podle procesu výroby:
• plošně lisované
• lisované válci (kalandrované)
• výtlačně lisované (plné, nebo odlehčené)
Výroba třískových desek
Základním materiálem pro výrobu třískových desek je dřevní hmota, která je
roztřískávána na malé částice – třísky různých rozměrů. Pro výrobu třískových desek
mají zásadní význam následující parametry: hustota dřeva, velikost třísek, podíl běle
a jádrového dřeva, pH použité dřeviny.
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Dřevotřískové desky DTD
Výtlačně lisované desky
Vyrábí se tzv. pěchováním. Nejstarší známý výrobní postup se nazýval Kreibaum.
Pomocí pístového zařízení se třísky nanesené lepicí směsí vytlačují taktově do svislé
formy vyhřívané cca na 180 °C. Dolním vyústěním pak vystupuje nekonečný pás
třískové desky, který se po získání horizontální polohy krátí na jednotlivé formáty. Desky
o tloušťkách 8 až 22 mm se vyrábí jako plné, v tloušťkách 23–50 mm jako vylehčené
otvory ve směru lisování. Vyrobené surové desky se plášťují dýhováním, případně
nalepováním tenké vláknité desky. Mají menší pevnost v ohybu a větší pevnost na
rozlupčivost.
Použití: omezené, především v dřevostavbách.

Plošně lisované desky
Mají třísky orientované souměrně s plochou desky, mají dobrou pevnost v ohybu
a špatnou pevnost na rozlupčivost.
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Desky OSB (Oriented Strand Board)
Jedná se o velkoplošný materiál vyráběný z dlouhých, štíhlých a tenkých třísek. Třísky
ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky a třísky
ve vrstvě středové buď náhodně nebo kolmo na vrstvy vnější. Vliv orientace třísek na
pevnostní vlastnost desek, zejména na pevnost v ohybu a modul pružnosti v ohybu, se
významně projevuje s růstem štíhlostního stupně, tj. s růstem rozměrů třísek. Jako pojivo
se používá melaminformaldehydové lepidlo, případně jiné druhy syntetických pryskyřic.
Použití: v Evropě se schválené typy OSB používají jako konstrukční desky v dřevěných
kostrách a ve střešních konstrukcích. Dále se používají jako dělicí stěny, dekorativní
elementy, obalový materiál a ztracená betonářská bednění.
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Dřevotřískové desky MFP
K výrobě desek MFP (Multi Funkční Panel) se používají dlouhé, štíhlé třísky o běžné
tloušťce. Ve vrchních vrstvách a vrstvě středové jsou třísky uspořádány náhodně,
neuspořádaně rozptýlené. Díky této vrstvené struktuře vzniká deska s rovnoměrnou
strukturou v průřezu a se stabilními mechanickými vlastnostmi (žádné rozdíly
v pevnostních vlastnostech v závislosti na směru výrobního toku). Jako pojivo je
používáno močovinomelaminformaldehydové lepidlo.
Desky MFP se vyznačují dobrou odolností vůči vlhkosti, kvalitním, stejnoměrným
a broušeným povrchem, dobrou obrobitelností (vrtání, řezání a další obrábění)
a snadným spojováním běžnými prostředky (hřebíky, vruty). Hřebíky, skoby a vruty
drží dokonale, obzvláště při okrajích. Lze je obrábět na všech běžných dřevařských
obráběcích strojích. Doporučuje se osazení strojů nástroji s břity ze slinutých karbidů.
Použití: stavebnictví, nábytkářství, interiér, obalový průmysl, vybavení obchodů
a veletrhů.
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VLÁKNITÉ DESKY
Dřevovláknité desky (DVD)
Dřevovláknité desky se vyrábějí v celé škále tvrdostí a tloušťěk s rozdílnými úpravami
povrchu. Výroba těchto desek částečně využívá poznatků získaných při výrobě celulózy
a papíru. Dřevo bez kůry je zpracováno na mezistupňový polotovar – štěpky, které jsou
po hydrotermické úpravě následně rozvlákněny na drobné vláknité částice – vlákna.
Vlákna jsou dále vrstvena a lisována rozdílným tlakem, a to buď za použití lepidla, nebo
bez jeho přídavku. Vznikají desky s jemnou strukturou, které mohou být podle stupně
slisování vláknitých částic (hustoty) buď měkké, polotvrdé nebo tvrdé.
Rozlišujeme dva způsoby výroby těchto desek:
• Mokrou cestou
• Suchou cestou
Výroba DVD mokrou cestou
Je to starší způsob výroby a spočívá v přídavku chemikálií a ve formování vláknité
suspense na podložní síto, kde dochází k postupnému odvodňování, lisování
a vytvrzování desky. Dnes se tento výrobní způsob používá poměrně málo, protože
je energeticky náročný a vyžaduje velké množství technologické vody, která musí být
recyklována.
Výroba DVD suchou cestou
Energeticky méně náročný způsob, při které je na mokré nebo u některých technologií
až na suché vlákno naneseno lepidlo a přídavné látky. Po usušení (vlhkost 5 až 10 %) je
tento materiál vrstven na pás do koberce a postupně předlisován a slisován.

Měkké dřevovláknité desky
Vyrábějí se většinou mokrou cestou s přídavkem lepidla a hydrofobizačních přísad
(obvykle parafínu). Díky velmi malému slisování dřevních vláken se tyto desky nemohou
používat jako samostatný konstrukční materiál. Nejčastěji bývají používány jako výplňový
nebo izolační materiál připevněný k nosné konstrukci.
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Dřevovláknitá deska měkká

MDF desky
Polotvrdé dřevovláknité desky (dřevovláknité desky se střední hustotou – MDF) se
vyrábějí suchým způsobem výroby. Nejdůležitější vlastností MDF je homogenita v celém
průřezu desky, která umožňuje čisté kvalitní opracování frézováním reliéfů do ploch
desek a profilování boků desek. Nejčastější použití tohoto materiálu je ve výrobě nábytku
například na kuchyňská dvířka a čela zásuvek.
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HDF desky
Tvrdé dřevovláknité desky byly původně vyráběny technologií výroby mokrou cestou.
Na vlákna se přidávalo jen velmi malé množství lepidla a parafín. Na hotové desce je
na rubové straně vždy patrný otisk síta, lícová strana je hladká. Od osmdesátých let
minulého století se u těchto desek používá také výroba suchou cestou. Tento typ DVD
má ve většině případů horší mechanické vlastnosti než překližka, ale je výrazně levnější.
Díky některým přednostem, zejména tvrdosti a homogenitě, v mnoha případech
překližku nahradil (např. záda skříňového nábytku).

Surová HDF deska Homadur – oboustranně broušená
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Rozlišujeme tyto vláknité desky:
• tvrdé (sololit) – běžná tloušťka 0,33 mm. nebo HDF desky
• polotvrdé, (např. MDF desky)
• měkké (hobra)
• povrchově upravené (např. sololak, solodur)
• děrované (akulit)

Sololit

Akulit
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OSTATNÍ VELKOPLOŠNÉ MATERIÁLY
Pilinové desky
Vyrábějí se z tříděných a vysušených pilin. Za pmoci vhodných syntetických lepidel jsou
slisovány. Používají se pro konstrukce příček a při výrobě stavebně truhlářských výrobků

Pazdeřové desky

Vyrábějí se z dřevitých částí stonku lnu nebo konopí (pazdeří), obdobně jako desky
dřevotřískové.
Desky mohou být povrchově upraveny dekoračními fóliemi. Používají se pro výrobu
obkladů a při nábytkářské výrobě.

Voštinové desky

Rám je vyrobený z jehličnatého řeziva, zesíleného v místě budoucího kování. Výplň
je zhotovená ze speciální papírové voštiny nebo z mřížky tvrdé dřevovláknité desky.
Pláštěm může být překližka, tvrdá dřevovláknitá nebo tenká dřevotřísková deska.
Lepicí směs se nanese na plochu pláště, položí se rám a výplň, překryje druhým pláštěm
s vrstvou lepicí směsi. Soubory se lisují ve víceetážových lisech za obvyklých podmínek,
kromě tlaku, který musí být vzhledem k výplni nižší, cca 0,5 MPa. Následuje klimatizace,
formátování a skladování. Desky se používají pro konstrukce dělicích příček, stropních
panelů, případně při výrobě nábytku.
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Lignátové desky

Vyrábějí se Iisováním směsi cementu, dřevních vláken, vodního skla, hašeného vápna,
vody, případně dalších přísad. Desky jsou ohnivzdorné, tvrdé a dobře vzdorují vlhkosti.
Používají se na výrobu konstrukčních panelů, pro lehké montované stavby – k obkládání
(pobíjení) stěn, stropů atd.

Kůrové desky

Vyrábějí se Iisováním drcené kůry s přidáním dalších materiálů, například pilin, pazdeří,
textilních vláken apod. Používají se pro tepelnou i zvukovou izolaci ve stavebnictví.

Stramit – velkoplošný panel

Lisováním obilné slámy se za vysokého tlaku a teploty ve speciálním tvářecím zařízení
bez použití jiných přísad výrobek spojuje v kompaktní celek, tzv. ekopanel. Pro dosažení
požadované povrchové úpravy se slaměné jádro polepuje kartonem z recyklovaného
papíru pomocí přírodního lepidla. Panely se úspěšně používají místo klasických pevných
příček z cihel, silikátů, sádrokartonu či jiných stavebních materiálů.

Kontrolní otázky:
1. Co jsou aglomerované materiály?
2. Co to je OSB deska?
3. Jak se vyrábí MDF deska?
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