
OKRUHY   

Technologie 2019 operátor 
 

1. Ruční obrábění dřeva- řezání, hoblování, vrtání, dlabání, broušení. Znalost  

2. a popis nástrojů a technologických postupů s jejich prací.  

3. Truhlářské a tesařské konstrukční spoje-rohové, středové. Rozdělení, popis  

4. a technologický postup při jejich zhotovení.  

5. Tváření dřeva, jeho význam, způsoby, ohýbání, plastifikace, technologické 

postupy. 

6. Sušení dřeva – přírodní, umělé Jeho význam, způsoby sušení, technologické 

postupy.  

7. Strojní obrábění dřeva- řezání, tvarové frézování, rovinné frézování 

soustružení, okružování, broušení, vrtání, dlabání, Znalost způsobů  

8. a  postupů při strojním obrábění dřeva, používané stroje, zařízení a nástroje, 

základní technologické parametry. Znalost bezpečnosti práce.  

9. Pilařská výroba. Rozdělení řeziva, stroje a zařízení využívané při výrobě řeziva, 

technologické postupy. Druhy a význam skladů kulatiny.  

10. Výroba aglomerovaných desek. Používané stroje a zařízení, technologické 

postupy a parametry výroby.  

11. Výroba stavebně-truhlářských výrobků. Dveře, okna, schodiště, obklady stěn. 

Používané stroje a zařízení, technologické postupy a technologické parametry 

výroby.  

12. Montáž. Osazování, rozdělení, postupy, zařízení. 

13. CNC dřevařské stroje, výrobní linky, nové technologie. 

14. Výroba dýh. Způsoby výroby dýh, používané stroje a zařízení, technologické 

postupy a parametry výroby. 

15. Výroba skříňového, stolového, lůžkového, ohýbaného a lamelového nábytku. 
  

 

Materiály 2019 operátor 
 

1. Druhy  dřevin- Rozdělení dřevin, makroskopická, mikroskopická a 

chemická stavba dřeva. Znalost odborné terminologie. Vědět jejich vliv na 

vlastnosti dřeva a jejich význam  

2. Poznávání dřevin podle makroskopických znaků. Vlastnosti dřeva 

jednotlivých dřevin a jejich význam při zpracování dřeva.  

3. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. Znát jejich vliv na využití materiálu 

při jeho zpracování a výrobě produktů.  

4. Vady dřeva-růstové, výrobní. Jejich rozdělení, příčiny vzniku a jejich vliv  

na další využití dřeva. 

5. Materiály na bázi dřeva- Rozdělení řeziva, dýhy, překližované materiály, 
jádrové desky, DVD, DTD, ostatní deskový materiál. Znát jejich vlastnosti a 

možnosti využití v dřevozpracujícím průmyslu.  

6. Ostatní materiály-spojovací materiály, kování. Charakteristiky těchto 

materiálů, jejich rozdělení podle použití a využití v dřevozpracujícím průmyslu 

7. Lepidla přírodní, syntetická. Charakteristiky těchto materiálů, jejich rozdělení 

podle použití a využití v dřevozpracujícím průmyslu. 



8. Nátěrové hmoty, materiály pro povrchovou úpravu, látky na ochranu 

dřeva. Charakteristiky těchto materiálů, jejich rozdělení podle použití a využití 

v dřevozpracujícím průmyslu. 

9. Skříňový nábytek, lůžkový a sedací nábytek, stolový nábytek. Typologie 

nábytku, ergonometrie nábytku, základní rozměry nábytku, používané 

materiály, konstrukční spoje. 

10. Dřevostavby. Rozdělení, druhy střech, výroba, konstrukce. 

11. Dveře, okna, Schodiště, obklady stěn, Konstrukce vestavěného nábytku.  

Typologie stavebně-truhlářských výrobků, základní rozměry, používané 

 materiály, konstrukční spoje. 

12. Konstrukce vestavěného nábytku.  Typologie stavebně-truhlářských výrobků, 

základní rozměry, používané  materiály, konstrukční spoje. 

 

 

Výrobní zařízení 2019 operátor 
 

1. Kotoučové pily pro podélné a příčné řezání. Formátovací pily. Truhlářské 

pásové pily Vysvětlete pojem „podélné řezání“, jeho zvláštnosti. Charakterizujte 

rozdělení a použití, popište vybraný stroj a nástroje. 

2. Kmenové rámové, pásové, kotoučové pily. Vysvětlete pojem „závěs rámové 

pily“, jeho zvláštnosti, charakterizujte rozdělení a použití, popište vybraný stroj a 

nástroje. Popište řezné úhly. 

3. Srovnávací, tloušťkovací frézka, spodní svislá frézka, horní svislá frézka. 

Funkce, účel, využití, konstrukce vybraného stroje druhy, nástroje, BOZP při 

práci.  

4. Úzkopásová bruska, egalizační bruska a kotoučová bruska. Funkce, účel, 

využití, konstrukce vybraného stroje druhy, nástroje, BOZP při práci. 

5. Teplovzdušná komorová sušárna. Stroje na ohýbání.  Uveďte charakteristiku 

umělého sušení, porovnejte s přirozeným. Druhy sušících cyklů, ostatní druhy 

umělého sušení. 

6. Stroje a zařízení na povrchovou úpravu nátěrovými hmotami. Rozdělení, 

funkce, účel, využití, konstrukce vybraného stroje, vytvrzování,  BOZP při práci. 

7. Stroje a zařízení na výrobu dýh a olepování ploch a bočních ploch foliemi a 

lamináty. Funkce, účel, využití, konstrukce vybraného stroje, postforming, 

softforming. BOZP při práci. 

8. Stroje a zařízení na výrobu aglomerovaných desek DTD a DVD. Rozdělení, 

účel, využití, konstrukce vybraného stroje, BOZP při práci. 

9. Stroje a zařízení na montáž nábytku a ruční stroje při montáži nábytku. 

Rozdělení, účel, využití, konstrukce vybraného stroje, BOZP při práci. 

10. Stroje a zařízení na impregnaci dřeva. Rozdělení, účel, využití, konstrukce 

 vybraného stroje, BOZP při práci. 

11. Ruční stroje a zařízení při výrobě tesařských konstrukcí. Rozdělení, účel, 

 využití, konstrukce vybraného stroje, BOZP při práci. 

12. Výrobní linky. Rozdělení, účel, využití, konstrukce, BOZP při práci. 
 

 


