
 

 

 
 

Opakovací okruhy k závěrečným učňovským zkouškám 

školní rok  2018/2019 

Technologie 
1. Základní technologické pojmy(pojmy technologie, mechanická tech., chemická tech.,tech. postup, tech. 

předpis, výrobní a pracovní postup, pracovní operace). 

2. Dřevařská prvovýroba a druhovýroba (vysvětlit oba pojmy, podrobně rozebrat sortiment pilařských a 

dřevařských závodů). 

3. Rozdělení nábytku (sortimentní, druhové, dle estetické a funkční úrovně). 

4. Způsoby opracování dřeva (třískové, beztřískové, nakreslit schéma technologického zpracování dřeva). 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a hygiena práce v truhlářské praxi. 

6. Výpočet plochy a kubatury truhlářských materiálů. 

7. Ruční opracování materiálu a teorie dělení dřeva (nakreslit úsek pilového pásu a zakreslit všechny 

základní prvky, geometrie ostří pilového pásu, pojmy řezná rychlost a rychlost posuvu). 

8. Příprava a ostření nástrojů (broušení na brusech, šikminy nožů, broušení hoblíkových nožů, ostření pil). 

9. Druhy pil na ruční opracování dřeva (nakreslit a popsat rámovou pilu, 4 druhy rámových pil, ozubení 

s předním a zadním sklonem, ozubení přímé, dále popsat pily ocaska, děrovka, čepovka, dýhořezka, 

svlakovka, lupénková pilka). 

10. Hoblování dřeva (nákres a popis hoblíku, postup a popis technologie hoblování, geometrie hoblíkového 

nože, základní a speciální hoblíky). 

11. Ruční vrtání dřeva, oprava vadných míst ve dřevě (definice a účel vrtání, zásady správného vrtání, 

druhy vrtáků pro ruční vrtání dřeva, nástroje pro ruční vrtání, oprava suků). 

12. Dlabání dřeva (definice dlabání, nákres a popis dláta, pracovní postup při dlabání, druhy dlát). 

13. Rašplování a pilování dřeva (popis a rozdělení nástrojů podle různých hledisek). 

14. Broušení dřeva (definice, nákres a popis vrstev brusného pásu, číslo zrnění, rozdělení zrn podle 

jemnosti, technologie a zásady správného ručního broušení dřeva). 

15. Spojování dřeva hřebíky, vruty a šrouby (nákres, popis, základní rozměry, druhy, použití, pevnost 

spojů). 

16. Kolíkový spoj (charakteristika, suroviny na výrobu, měření, vrtání, lepení kolíkového spoje - vše velmi 

podrobně!). 

17. Spojování na vložené pero (plošný a rohový spoj, použití, materiály na výrobu pera, technologie 

zhotovení). 

18. Výroba spárovek (zásady správného skládání spárovek, lepidla k lepení spárovek, technologie výroby). 

19. Rohové spoje (charakteristika, druhy, použití)  

20. Spoj na čep a rozpor (podrobně popsat celou technologii výroby). 

21. Rámové spoje (definice pojmu rám, rozdělení a konstrukce jednoduchých  rámů, technologie spojování 

rámů příčkami). 

22. Spojování širokých masivních dílců (pojem krabicový rám a varianty možných spojů na něm, spoj s 

přeplátováním). 

23. Spojení širokých masivních dílců na ozuby - otevřené, polokryté a celokryté (podrobně popsat výrobní 

postup každého z nich). 

24. Středové spoje nábytkových dílců (svlakové spoje). 

25. Vysoušení dřeva - základní pojmy (význam vysoušení, rozdělení vody podle stupně vázanosti, vlhkost 

dřeva, bod nasycení vláken, hygroskopická rovnováha dřeva, difúze, vlhkostní spád, rozdělení dřevin 

podle míry sesychání, sesychání průřezu řeziva z různých částí kmene stromu, borcení a ustrnutí dřeva). 

26. Základy přirozeného sušení dřeva (výhody, skládka řeziva - její organizace, detailní popis stavby hráně 

řeziva, vzdálenosti prokladových laťek). 

27. Umělé sušení dřeva (výhody a nevýhody, základní podmínky, kritická teplota, vlhkost vzduchu relativní 

- absolutní, psychrometr, psychrometrický rozdíl, cirkulace vzduchu v sušárně, hráně řeziva v sušárně, 
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vzorky sušení, výpočet vlhkosti, vlhkoměry, zřícení/kolaps/buněk, kornatění dřeva, zkoušky kornatění, 

režim sušení, vysoušecí tabulky). 

28. Hydrotermická úprava dřeva (změkčování studenou vodou, pařením, vařením). 

29. Impregnace dřeva (tlaková a beztlaková, technologie a používaná zařízení pro jednotlivé způsoby 

impregnace).  

30. Lepidla (charakteristika lepidel, požadavky na lepidla, vlastnosti dřeva jako lepeného materiálu). 

31. Rozdělení lepidel (lepidla přírodní a syntetická, příprava lepidel a lepících směsí, ředidla a 

rozpouštědla, vytvrzovací přísady, plniva, nastavovadla, zušlechťující přísady, zařízení na míchání lep. 

směsí). 

32. Sesazování dýh (pojem sesazenka, rozdělení podle kvality a určení, způsoby sesazování, příklady 

sesazování dýh do obrazců a nastavování na délku, postup při výrobě sesazenek). 

33. Zařízení na nanášení lepících směsí (schéma nanášení, kontrola viskosity a nánosu lepící směsi). 

34. Dýhování, lisování nábytkových dílců (definice, základní lisovací parametry, základní fáze dýhování v 

lisech, lisovací diagram). 

35. Olepování bočních ploch - hran, tvarové olepování hran metodou softforming a postforming (popsat 

technologii, lepidla, strojní zařízení, ).  

36. Nalepování fólií, laminátů a umakartu (druhy nábytkářských fólií, pracovní postup a strojní zařízení na 

olepování). 

37. Folding systém v nábytkářské výrobě.  

38. Povrchová úprava (účel a funkce PÚ, požadavky na moderní PÚ, příprava a zušlechťování povrchů 

před PÚ, názvosloví pro základní NH, používané technologie k nanášení NH, stupně lesku a jeho 

měření). 

39. Technologie tmelení a plnění pórů před nánosem NH, bezpečnost práce s plnivy.  

40. Technologie nanášení NH stříkáním stlačeným vzduchem, v elektrostatickém poli, poléváním, 

navalováním a máčením. 

41. Sušení a vytvrzování NH. 

42. Broušení a leštění NH. 

43. Bezpečnost a hygiena práce na strojích a zařízeních při opracování dřeva, bezpečnostní vybavení strojů 

a zařízení. 

44. Technologie výroby loupaných a krájených dýh (rozdělení, surovina na výrobu dýh, grafické 

znázornění technologického postupu výroby loupaných a krájených dýh, příprava suroviny, skladování 

suroviny, způsoby plastifikace suroviny, odkorňovací a krátící stroje, podélné dělení výřezů). 

45. Technologie výroby překližek (podrobně popsat a vysvětlit základní fáze výrobního procesu). 

46. Technologie výroby laťovek (podrobně popsat a vysvětlit základní fáze výrobního procesu). 

47. Technologie výroby BIO desek (podrobně popsat a vysvětlit základní fáze výrobního procesu). 

48. Technologie výroby voštinových desek (podrobně popsat a vysvětlit základní fáze výrobního procesu). 

49. Technologie výroby DTD plošně lisovaných (podrobně popsat a vysvětlit základní fáze výrobního 

procesu). 

50. Technologie výroby DTD systémem KREIBAUM a BISON-MENDE (podrobně popsat a vysvětlit 

základní fáze výrobního procesu). 

51. Technologie výroby DVD suchým polosuchým a mokrým způsobem (podrobně popsat a vysvětlit 

základní fáze výrobního procesu). 

52. Technologie výroby MDF desek (podrobně popsat a vysvětlit základní fáze výrobního procesu). 

53. Normalizace výroby nábytku (definice normalizace a její význam ve výrobním procesu, normování 

práce, snímek pracovního dne, technická příprava výroby [TPV] a její struktura, pojmy technický 

výkres, kusovník, technický popis výrobku, pracovní  a technologické postupy). 

54. Odměňování v nábytkářském průmyslu (tarifní soustavy, kvalifikační katalog prací, mzdové tarify, typy 

mezd, plnění výkonových norem). 

55. Technickohospodářské normy (THN) a stanovení ceny nábytkářského výrobku (normativy základních a 

pomocných materiálů - vysvětlit na příkladu dle pokynů vyučujícího).  

56. Individuální výroba nábytku (charakteristika a úkoly ind. výroby, postup na provedení individuální 

zakázky, výhody, technická příprava individuální výroby). 

57. Sériová výroba nábytku (charakteristika, výhody, pojmy uzel, linka, způsoby jejich půdorysného 

uspořádání). 
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58. Technologický postup opracování plošných dílců (vývojový diagram vzniku plošného nábytkového 

dílce, význam robotů pro výrobní činnost, příklady použití robotů a manipulátorů v sériové výrobě). 

59. Nařezávací linka velkoplošných materiálů (způsoby půdorysného uspořádání, nákres obou způsobů). 

60. Dělení materiálů na linkách (nářezový plán, kapacitní přepočet dělící linky, volba řezných podmínek 

pro laťovky, překližky, aglomerované materiály, kvalita řezné plochy dle ČSN, bezpečnost při práci na 

nařezávacích linkách). 

61. Egalizace plošných dílců (technologické operace vyžadující perfektní egalizaci, způsob uspořádání 

brusek do jednotlivých brousících uzlů, bezpečnost při práci na egalizačních linkách). 

62. Linka na zhotovení sesazenek (nákres a popis linky, princip sesazování, technické podmínky, 

technologický postup na lince, kontrola kvality sesazenek, bezpečnost při práci). 

63. Linka dýhování (nákres a popis linky, přípravné práce, technologický postup lisování, přednosti linky 

dýhování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci na lince dýhování). 

64. Lisování fólií na plošné dílce (rozdělení  a charakteristika fólií, technologie lisování fólií). 

65. Linka konstrukčního opracování plošných dílců (nákres a popis linky, charakteristika jednotlivých 

úseků linky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci na lince konstrukčního opracování) 

66. Linka broušení plošných nábytkových dílců (úkol, jednotlivé operace linky, způsob uspořádání 

jednotlivých zařízení v lince, schéma a popis kombinované brusky, posouzení kvality broušení). 

67. Brousící uzel na broušení hran plošných nábytkových dílců (nákres a popis linky, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci na lince). 

68. Linka na moření plošných nábytkových dílců (složení linky, podrobná charakteristika jednotlivých 

zařízení, nejpoužívanější mořidla). 

69. Linka na nanášení a vysoušení nátěrových hmot (nákres a popis linky, její výhody a nevýhody, 

technologie a charakteristika jednotlivých úseků). 

70. Povrchová úprava potiskováním u plošných dýhovaných dílců (schéma a popis potiskovací linky, 

nákres, popis a princip činnosti  potiskovacího stroje). 

71. Povrchová úprava potiskováním u plošných nedýhovaných dílců  (schéma a popis potiskovací linky). 

72. Montážní linka (pojmy předmontáž a montáž výrobků, způsoby montáže, stahovací přípravky a 

zařízení, spojovací prostředky, montáž kování). 

73. Balení, skladování a expedice nábytku (charakteristika balících materiálů, podmínky pro skladování 

nábytku, doprava nábytku k zákazníkovi po silnici, železnici, vodě, letecky). 

 

Materiály 
1. Lesní hospodářství (charakteristika, úkoly těžby dřeva, funkce lesa, složení lesních porostů ČR, 

obmýtní doba. využití dřevní suroviny, vliv životního prostředí na  lesy). 

2. Strom (jeho základní části, výživa, podrobné vysvětlení fotosyntézy). 

3. Makroskopická  stavba dřeva (řez příčný, radiální, tangenciální, vysvětlit pojmy dřeňové paprsky, 

letokruh, dřevo bělové a jádrové, cévy, pryskyřičné kanálky, suky, kůra). 

4. Submikroskopická stavba rostlinné buňky (jádro, cytoplazma, chromozomy, 4 fáze buněčného dělení, 

ER, plastidy, motochondrie, diktyozomy, vakuoly). 

5. Dřevní pletiva (definice pojmu, rozdělení podle tvaru a velikosti, funkce ve dřevě). 

6. Mikroskopická stavba jehličnatého dřeva (příčný řez kmenem stromu, zobrazit jednotlivé vrstvy, 

kambium, jarní a letní tracheidy, dřevní parenchym). 

7. Mikroskopická stavba listnatého dřeva (pojmy tracheje, libriformní vlákna, dřevní parenchym). 

8. Submikroskopická stavba buněčné stěny (základní vrstvy buněčné stěny). 

9. Chemické složení dřeva (základní a průvodní látky dřeva). 

10. Jehličnaté dřeviny v ČR (charakteristika vzhledu, vlastnosti jednotlivých dřevin a jejich použití 

v dřevařském průmyslu, praktické poznávání). 

11. Kruhovitě pórovité dřeviny v ČR (charakteristika vzhledu, vlastnosti jednotlivých dřevin a jejich použití 

v dřevařském průmyslu, praktické poznávání). 

12. Roztroušeně pórovité dřeviny v ČR (charakteristika vzhledu, vlastnosti jednotlivých dřevin a jejich 

použití v dřevařském průmyslu, praktické poznávání). 

13. Cizokrajné dřeviny-exoty (charakteristika vzhledu, vlastnosti jednotlivých dřevin a jejich použití 

v dřevařském průmyslu). 
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14. Fyzikální vlastnosti dřeva vnější (barva, lesk, kresba – textura, vůně). 

15. Fyzikální vlastnosti dřeva vnitřní (měrná a absolutní hmotnost dřeva – základní hodnoty našich 

nejpoužívanějších dřevin, vlhkost dřeva, bobtnání a sesychání dřeva, tepelná vodivost, elektrická 

vodivost, vodivost zvuku – rezonance dřeva). 

16. Mechanické vlastnosti dřeva (pevnost dřeva v tahu, ohybu, smyku, tlaku podél vláken a napříč vláken, 

v jakých jednotkách se udává, charakteristika pojmů modul pružnosti, štípatelnost, přerážecí práce, 

tvrdost podle Brinella). 

17. Vady dřeva (charakteristika suků a jejich rozdělení, trhliny a jejich rozdělení, vady tvaru kmene, 

křivost, sbíhavost, kořenové náběhy, nepravé jádro, dřeň, odklon vláken). 

18. Poškození dřeva houbami (účinek plísní na dřevo, podstata rozkladu dřeva houbami, mycelium, spory, 

které vlastnosti dřeva se mění vlivem působení dřevokazných hub, nejčastěji se vyskytující dřevokazné 

houby v lesích a v budovách, ochrana dřeva před dřevokaznými houbami). 

19. Poškození dřeva hmyzem (způsob poškozování dřeva hmyzem, druhy poškození, rozdělení 

dřevokazného hmyzu lesního a vyskytujícího se v budovách – charakteristika jednotlivých zástupců, 

podmínky pro život a vývoj dřevokazného hmyzu, ochrana před dřevokazným hmyzem). 

20. Brusiva (skica průřezu brusným pásem, pojem číslo zrnění, brusná zrna, podkladové materiály, pojiva, 

skladování brusných pásů, pravidla práce pro broušení materiálu). 

21. Lepidla (základní pojmy používané při zpracování lepidel, rozdělení lepidel používaných v dřevařském 

průmyslu podle všech hledisek). 

22. Lepidla přírodní (rozdělení, druhy, vlastnosti, použití). 

23. Syntetická lepidla (výhody, suroviny na výrobu, základní rozdělení syntetických lepidel). 

24. Polykondenzační lepidla (pojem polykondenzační reakce, aminoplasty, fenoplasty, lepidla 

močovinoformaldehydová, melaminformaldehydová, fenolformaldehydová, resorcinformaldehydová a 

fenolformaldehydová – charakterizovat suroviny pro jejich výrobu, vlastnosti, použití, způsob 

vytvrzování). 

25. Polymerační lepidla (pojem polymerační reakce, polyvinylacetátová lepidla, velmi podrobně 

charakterizovat PVAC lepidlo Duvilax LS – 50, kaučuková lepidla, roztoková lepidla vyráběná v ČR – 

charakterizovat suroviny pro jejich výrobu, vlastnosti, použití, způsob vytvrzování). 

26. Polyadiční lepidla (lepidla epoxidová a polyurethanová - charakterizovat suroviny pro jejich výrobu, 

vlastnosti, použití, způsob vytvrzování). 

27. Tavná lepidla (základní složky tavných lepidel, vlastnosti, použití, způsob vytvrzování). 

28. Zkoušky vlastností lepidel (posouzení vnějšího vzhledu a zápachu lepidla, určování  obsahu vlhkosti a 

sušiny, měření viskozity lepidla, zkoušení odolnosti lepidel proti vodě, skladování lepidel). 

29. Ochranné látky na dřevo (požadavky na impregnační látky a jejich rozdělení, způsoby provádění 

impregnace, vyjmenovat a charakterizovat nejběžnější impregnační látky). 

30. Ochranné látky proti ohni (princip působení těchto látek /skicnout obrázek a vysvětlit/, způsoby 

nanášení, vyjmenovat používané látky). 

31. Sortiment lesní těžby (kvalitativní rozdělení kmene, těžba dřeva – kácení, manipulace a třídění - 

charakterizujte surové dříví, měření kulatiny a výřezů, jakost dříví, neopracované řezivo). 

32. Sortiment dřevařské prvovýroby (charakteristika a strojní zařízení pro výrobu řeziva, rozdělení podle 

dřevin, tvaru příčného průřezu, charakteristika deskového řeziva, hraněného řeziva, rozdělení řeziva 

podle způsobu opracování, kvalitativní třídy a značení řeziva, měření řeziva, normalizované tloušťky 

řeziva). 

33. Způsoby pořezu kulatiny (základní řezy na kulatině, pořez naostro, prizmováním, segmentový, 

čtvrtkový, Cantibay – u každého druhu nakreslit princip a vysvětlit postup). 

34. Dýhy (charakteristika, popis, rozdělení). 

35. Konstrukční desky (podrobné rozdělení, vysvětlit pojem aglomerace materiálu). 

36. Překližky (charakteristika, rozdělení). 

37. BIO desky (charakteristika, rozdělení). 

38. Laťovky (charakteristika, rozdělení). 

39. Voštinové desky (charakteristika, rozdělení). 

40. Likusové desky (charakteristika, rozdělení). 

41. Tvarové výlisky z lepených dýh (charakteristika, rozdělení). 
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42. Plošně lisované DTD (DTD pro všeobecné použití, 3 vrstvé s hladkým uzavřeným povrchem, 5vrtsvé 

s hladkým uzavřeným povrchem, homogenní z velmi jemných třísek, tenké kalandrované = Mende 

desky, OSB desky, charakteristika všech předchozích materiálů). 

43. Výtlačně lisované DTD (charakteristika, rozdělení). 

44. Povrchově upravené DTD (charakteristika, rozdělení).  

 

Výrobní zařízení 
1. Rozdělení dřevoobráběcích strojů. 

2. Pily pásové a kotoučové. 

3. Frézky srovnávací, tloušťkovací, tvarovací, svislé spodní, svislé horní, kopírovací, čepovací. 

4. Ozubovačky. 

5. Hrotové soustruhy. 

6. Okružovačky. 

7. Vrtačky svislé, vodorovné a skupinové. 

8. Vysukovačky. 

9. Dlabačky vrtací, řetězové a hřebenové. 

10. Brusky kotoučové, válcové a pásové. 

11. Sdružená srovnávací a tloušťkovací fréza. 

12. Sdružená spodní frézka s kotoučovou pilou, dlabací vrtačkou a dalším příslušenstvím. 

13. Univerzální dřevoobráběcí stroje. 

14. Sdružený formátovací a frézovací stroj. 

15. Stroje na výrobu sesazenek. 

16. Loupací a krájecí stroje na dýhy. 

17. Nůžky na dýhy. 

18. Sesazovací stroje na dýhy. 

19. Lisy s rovinnými deskami. 

20. Lisy s tvarovanými lisovacími deskami. 

21. Ohýbačky ramenové a s otočnou tvárnicí. 

22. Nanášečky lepících směsí. 

23. Olepovačka bočních hran konstrukčních desek. 

24. Montážní zařízení a přípravky. 

25. Zařízení pro povrchovou úpravu dřeva (stříkací zařízení s příslušenstvím, zařízení na nanášení NH 

poléváním, navalováním a máčením). 

26. Zařízení na leštění NH (leštičky pásové a válcové, údržba leštiček). 

27. Zařízení na vysoušení NH. 

28. Ruční elektrické strojky a ruční pneumatické stroje. 

29. Dopravníky a manipulační prostředky používané v linkách - látka z konce 1. ročníku. 

 

+ u každého stroje nebo zařízení bezpečnost a ochrana zdraví při práci! 

   

Odborné kreslení  
1. Charakteristika skříňového nábytku, funkce, části konstrukce, základní konstrukční spoje a jejich 

zakreslování na konstrukčních výkresech, použité materiály, vnitřní vybavení skříňového nábytku, 

základní rozměry. 

2. Charakteristika stolového nábytku, druhy stolů, základní části konstrukce, konstrukční spoje, základní 

rozměry, kvalitativní požadavky na stolový nábytek. 

3. Charakteristika sedacího nábytku, rozdělení sedacího nábytku podle různých kritérií, části konstrukce, 

konstrukční spoje, základní rozměry. 

4. Charakteristika lůžkového nábytku, rozdělení, požadavky na kvalitu ložné plochy, rozměry ložné 

plochy, části lůžkového nábytku, konstrukční spoje. 

5. Charakteristika čalouněného nábytku, základní typy, konstrukce, použité materiály 

Opakovací okruhy sestavil a zveřejnil Ing. Ladislav Fic dne 1. 11. 2018 


