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Hodina č. 1 

 

Téma: Měření 

 

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem.   

 

Hlavní část: Vysvětlit podstatu měření, druhy měřítek, obkročná a dutinová hmatadla. Níže 

uvedený text žáci sledují při výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu 

dle pokynů učitele.  

 

Co je to měření? Jedná se o porovnávání rozměru určitého předmětu s velikostí tzv. 

měřicí jednotky, která je vyjádřena buď v metrech (m) nebo stupních (°).  

 

Existují dva druhy měření:  

1. Měření skutečných hodnot - používáme měřidla, ze kterých je možné rovnou odečítat 

velikosti v absolutních jednotkách - metry, stupně  

2. Měření porovnáváním - porovnáváme, nepřesahují-li hodnoty mezních hodnot  

 

 

Měřidla  

 

Měřítka  

 

 

        Ocelová měřítka slouží k měření délek s přesností 0,2 až 0,5 mm. Jsou plochá se 

sešikmenou hranou. Obvyklé jsou délky od 200 do 2000 mm. Pro méně přesná měření se hodí 

skládací a svinovací metry, pro větší délky pak pásma dlouhá až 50 m.  
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Hmatadla  

 

       Obkročná a dutinová hmatadla jsou určena pro přenášení rozměrů při výrobě jednotlivých 

kusů, kde nelze použít přímo posuvného měřítka. Skládají se ze dvou ramen spojených 

kloubem. Mohou mít také stavěcí šroub, který umožňuje fixaci naměřeného rozměru. 

Obvykle jsou uzpůsobena pro měření do 100 až 300 mm. Pro rychlejší zjišťování rozměrů se 

používají hmatadla se stupnicí.  

 

 

 

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva. 

            

1. Vysvětlete postup měření. 

2. Jak vznikají chyby při měření ocelovým měřítkem? 

 

 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 2 

 

Téma: Posuvné měřítko 

 

Úvod: Prověření poznatků z minulé hodiny frontálně.  

 

Hlavní část: Za pomoci obrázků vysvětlit složení a princip posuvného měřítka. Níže uvedený            

text a obrázky žáci sledují při výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu 

dle pokynů učitele. 

 

Univerzální posuvné měřítko  

 

Umožňuje měřit jak vnější míry, tak průměry otvorů i jejich hloubku. Toto je vybaveno 

noniem s diferencí 1/10, což znamená, že je schopna měřit s přesností na desetinu milimetru. 

 

        Má také výstředník, díky kterému se dají lépe odečítat přesné hodnoty. Noniová 

diference může být až 1/50, což umožňuje měření již se značnou přesností.  

 

Používání tohoto měřidla je, zvláště s přihlédnutím k jeho přesnosti a univerzalitě, velmi 

jednoduché a pohodlné.  
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1-měřicí ramena  

2-pomocná ramena  

3-hlavní měřítko  

4-hlavní stupnice  

5-nonius  

6-hloubkoměr  

7-posuvné měřítko  

8-výstředník 

 

 

Hloubkoměr  

 

 

Funguje úplně stejně jako univerzální posuvné měřítko, avšak je určeno pouze k měření 

hloubky.  

 

Dílenské kalibry  
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Toto měřidlo je vždy v páru. Jedna část je jakoby prstenec. Ten se používá k měření částí 

válcovitého tvaru - podle toho, jestli jde prstenec nasunout, aniž by byla po nasazení kdekoli 

mezera, má měřená část stejný průřez, jako kalibr, který na ni takto pasuje. Druhá část kalibrů 

je jakási válcovitá součástka, která se zasune do měřeného kruhového otvoru. A opět - pokud 

po zasunutí není patrná žádná mezera, má otvor průřez stejný, jako kalibr, jenž do něj pasuje.  

 

 

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva. 

 

1. Jmenujte části posuvného měřítka.  

2. K jakému účelu slouží nonius posuvného měřítka? 

 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 3 

 

Téma: Mikrometr 

 

Úvod: Prověření poznatků z minulých hodin frontálním způsobem.   

 

Hlavní část: Za pomoci obrázků vysvětlit složení a princip mikrometru. Níže uvedený text 

a obrázky žáci sledují při výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu dle 

pokynů učitele. 

 

Mikrometr  

 

Mikrometr je velmi přesné měřicí zařízení, obvyklá přesnost je na setiny milimetru. Měřený 

rozměr se u nich určuje počtem otáček a pootočením mikrometrického šroubu.  

 

Třmenový mikrometr  

 

 

 

 

 

1-měřicí ramena  

2-třmen  

3-matice se stupnicí  
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4-mikrometrický šroub  

5-brzda  

6-řehtačka (zubová spojka) 

 

 

        Skládá se z pevného dotyku a mikrometrické hlavice. Měřicí rozsahy třmenového 

mikrometru bývají nejčastěji odstupňované po 25 mm, tzn. že mikrometr má rozsah např 0 až 

25 mm, 25 až 50 mm atd.  

 

 

 

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva. 

 

1. Popište mikrometr.  

2. Jaká je úprava obrobku před měřením? 

 

 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 4 
 

Téma: Upevnit a prověřit poznatky z celku MĚŘENÍ. 

 

Úvod: Žáci sledují zadané otázky na interaktivní tabuli a za pomoci učitele je řeší.  

 

1. Co se rozumí pod přímým a nepřímým měřením? 

2. Jak vznikají chyby při měření ocelovým měřítkem? 

3. Jmenujte části posuvného měřítka a vysvětlete postup měření. 

4. K jakému účelu slouží nonius posuvného měřítka? 

5. Jak se kontroluje posuvné měřítko na přesnost? 

6. Jaká je kontrola obrobku před měřením? 

7. Jak měříme hloubky na obrobku? 

 

Hlavní část: Po úvodní konzultaci učitel vybere 3-4 otázky pro samostatnou práci žáků. 

 

Závěr: Shrnutí hodiny – vytknutí nedostatků, pochvala aktivních žáků.  

 

 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 5 
 

Téma: Orýsování 

 

Úvod: Prověření poznatků hodiny.   

 

Hlavní část: Za pomoci obrázků vysvětlit postup orýsování. Níže uvedený  text a obrázky 

žáci sledují při výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu dle pokynů 

učitele. 

 

Orýsování je to, co byste měli udělat hned poté, co si naměříte nějakou část budoucího 

výrobku. Jedná se o velmi zodpovědnou práci, jejíž kvalita významně určuje kvalitu 

budoucího výrobku.  

 

Dělíme je opět na dva druhy:  

 orýsování plošné - rovinné  

 orýsování prostorové (tomuto se zde nyní věnovat nebudu, možná později)  

 

Co budete potřebovat a co se vám může hodit:  

 

Rýsovací jehla a úhelník 

 

 

 

Používají se společně k vytváření přímek nebo úseček. Dle tvaru úhelníku můžeme sestrojit 

různé úhly sevřené mezi přímkami.  
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Kružítko  

 

 

 

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva. 

1. Jaký účel má orýsování? 

2. Uveďte použití rýsovací jehly. 

  

 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 6 

Téma: Důlčík 

 

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem. 

 

Hlavní část: Za pomoci obrázků vysvětlit princip použití důlčíku. Níže uvedený  text a 

obrázky žáci sledují při výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu dle 

pokynů učitele. 

 

 

Důlčík  

 

Používá se k vyrážení důlků. Tyto se vám budou hodit i při vrtání, kdy si střed otvoru 

označíte vyražením důlku - potom se vám totiž bude snadněji zavádět vrták.  
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Závěr: Zjistit míru porozumění vyloženého učiva. 

 

1. Vysvětlete princip použití důlčíku.  

2. Na co se důlčík používá? 

3. Uveďte nejdůležitější rýsovací nástroje.  

 

 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 7 

 

 

Téma: Upevnit a prověřit poznatky z celku ORÝSOVÁNÍ. 

 

Úvod: Žáci sledují zadané otázky na interaktivní tabuli a za pomoci učitele je řeší.  

 

1. Jaký účel má rýsování: 

2. Uveďte použití rýsovací jehly. 

3. Jak se připravují polotovary, aby byly rysky dobře viditelné? 

4. Proč vycházíme při orýsování ze základních hran? 

5. Uveďte nejdůležitější rýsovací nástroje a uveďte příklady použití.  

6. Vysvětlete princip použití důlčíku 

 

Hlavní část: Po úvodní konzultaci učitel vybere 3-4 otázky pro samostatnou práci žáků. 

 

Závěr: Shrnutí hodiny – vytknutí nedostatků, pochvala aktivních žáků. 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 8 

 

Téma: Řezání 

 

Úvod: Shrnutí celku měření frontálním způsobem, navázání na jeden ze základních způsobů 

obrábění kovů – řezání. 

 

Hlavní část: Vysvětlit podstatu řezání. Níže uvedený  text a obrázky žáci sledují při výkladu 

učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu dle pokynů učitele 

 

Pokud se dá považovat některý ze způsobů obrábění kovu označit za základní, je jím 

podle mě řezání. Jedná se o obrábění, při kterém materiál oddělujeme mnohozubým 

nástrojem, tzn. pilou nejrůznějšího tvaru.  

 

Základní příprava  

 

 

Obrázek zobrazuje ruční rámovou pilku, známou také jako "pilka na železo". Skládá se z 

rámu (1), rukojeti (3) a nějakého upínacího mechanismu(4,5,6; zde pevná hlava, pohyblivá 

hlava a kolíky), ve kterém je uchycen pilový list. A tímto se budu v následující části zabývat.  
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Může se hodit ještě jeden nástroj, který vám řezání, ale i jiné druhy ručního obrábění kovu, 

může značně zpříjemnit. Je jím svěrák.  

 

 

Závěr: Zjištění míry porozumění učiva. 

 

1. Popište ruční rámovou pilku. 

2. Popište přípravu svěráku pro obrábění kovu. 

 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 9 

 

Téma: Pilový list, řezné úhly 

 

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem. 

 

Hlavní část: Vysvětlit základní řezné úhly. Níže uvedený  text a obrázky žáci sledují při 

výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu dle pokynů učitele. 

 

Řezné úhly 

 

 

Tvorba třísky při řezání kovů 

 

 

 

Pěchování materiálu před břitem nástroje, klín 

začíná vnikat do materiálu 
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Začátek porušování soudržnosti materiálu, 

počátek vzniku trhliny 

 

Odstřižení (usmyknutí) elementární částice 

třísky ve střižné rovině τ 

 

Skluz odstřižené elementální částice třísky po 

čele řezného klínu a počátek oddělování další 

částice třísky 

 

Odvádění třísky po čele břitu nástroje 

 

 

Závěr: Zjistit míru porozumění dané látky. 

1. Uveďte znaky a vlastnosti pilového listu. 

2. Na co je potřeba dbát při vkládání pilového listu do ruční pily a jak se správně řeže? 
 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 10 

 

Téma: Praktické rady při řezání 

 

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem. 

 

Hlavní část: Vysvětlit řezání v praxi, na co dávat pozor, jak se vyvarovat úrazům při řezání. 

Níže uvedený  text a obrázky žáci sledují při výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí 

zápis do sešitu dle pokynů učitele. 

 

Volba pilového listu je velmi důležitá část přípravy k řezání. Výše jsem naznačil volbu 

listu podle tvrdosti materiálu. Jak ale poznáte, že jste to neodhadli? Jednoduše: Pokud se vám 

zuby zanáší pilinami (to poznáte tak, že na začátku řezu cítíte, jak se pila "zakusuje", ale poté 

už ne), zvolili jste příliš jemné ozubení. Pokud pila téměř neřeže a občas zaznamenáte 

vylomený zub, znamená to naopak použití příliš hrubého ozubení. Jemnější ozubení se hodí 

také na řezání tenkostěnných trubek a tenčích obrobků, které byste neradi ohnuli nebo 

roztrhli.  

 Když už jste si zvolili list, je nutné jej upnout do rámu pily. Jsou různé upínací 

mechanismy, které zde ani nebudu popisovat, protože způsob upnutí je snad u všech velmi 

intuitivní. Není však tolik intuitivní, že pilový list musí být upnut tak, aby špičky zubů 

směřovaly směrem od rukojeti. A samozřejmě musí být pilový list při práci správně napnut.  
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Důležitá část nejen řezání a nejen kovu, je správné upnutí obráběného dílu (dále jen obrobku) 

do svěráku. Je důležité, aby byl obrobek upnut tak, aby místo řezu bylo co nejméně vzdáleno 

od čelistí svěráku.  

 

 

Na začátek si musíte uvědomit jednu věc, a to, že pila řeže pouze ve směru vpřed. Proto ji 

zatěžujeme pouze při pohybu vpřed, při pohybu k sobě ji odlehčujeme (obrázek nahoře), jinak 

bychom zbytečně vylamovali zuby z listu a tupili jej. Samozřejmě je důležité (stejně jako u 

jiných druhů obrábění) místo řezu řádně orýsovat. Při zařezávání začínáme krátkými tahy se 

šikmo skloněnou pilkou, jak vidíte na obrázku vpravo. Pokud řežete do tvrdšího materiálu 

anebo se vám to zdá pohodlnější, můžete si místo řezu napilovat malým pilníkem (obrázek 

dole). Při řezání se snažte využívat celou délku pilového listu. Při dořezávání opět zkraťte 

tahy, zpomalte řezání a na pilku již netlačte.  

 

 

 

Závěr: Zjištění míry porozumění dané látky. 

 

1. Jmenujte řezací stroje pro řezání kovů. 

2. Co ovlivňuje při řezání pilovým listem „rozvod“ a „zvlnění“ zubů? 

3. Jaké je nebezpečí úrazu při řezání na strojních pilách? 

 

 

______________ 

Přejdi na obsah  
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Hodina č. 11 
 

Téma: Řezání materiálu obdélníkového průřezu, řezání trubek 
 

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem. 
 

Hlavní část: Vysvětlit, jak správně řezat daný materiál různých průřezů, na co dbát a čeho se 

vyvarovat. Níže uvedený  text a obrázky žáci sledují při výkladu učitele na interaktivní tabuli 

a vytvářejí zápis do sešitu dle pokynů učitele. 

 

 

 

Při řezání materiálu obdélníkového průřezu volte řezání na širší straně, jelikož je 

hospodárnější. Profilový materiál (například úhelník) po doříznutí jedné delší strany pootočte 

o 90° a řezání dokončete opět rovnoběžně s delší stranou.  
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 Pro řezání tenkostěnných trubek volte listy s jemným ozubením. Na pilku netlačte! 

Neřežte trubku najednou, ale prořízněte ji přibližně do jedné třetiny hloubky, poté ji pootočte 

a pokračujte v řezání a pootáčení až se drážky setkají (ostatně viz. obrázek vlevo).  

 Silnostěnné trubky řežte tak, aby se zuby pilky "nezakusovaly". To znamená, že 

jakmile stěnu trubky proříznete (dostanete se až k dutině), kousek ji pootočte a pokračujte v 

řezání, dokud opět stěnu trubky neproříznete. Takto opět pokračujte, dokud trubku úplně 

neuříznete. K řezání trubek se více než obyčejný dílenský svěrák hodí svěrák montážní.  

 Nedostačuje-li hloubka rámu pilky při řezání, můžete pilový list v rámu otočit o 90°. U 

takovýchto dlouhých řezů vám může značně zjednodušit práci namazání stran pilového listu 

(ale ne zubů) grafitem, lojem anebo několika kapkami oleje - list potom tolik nedře o stěny 

spáry.  

 

B je hloubka rámu. 1 - rám, 2 - hlava, 3 - pilový list otočený o 90°.  

 

Závěr: Zjištění míry porozumění dané látky. 
 

1. Jaké zubové rozteče mají pilové listy pro řezání:  

 a) měkkých materiálů 

 b) tvrdých materiálů 

 c) velmi tvrdých materiálů 

2. Co je to hloubka rámu? 

 

______________ 

Přejdi na obsah
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Hodina č. 12 

 

 

Téma: Upevnit a prověřit poznatky z celku ŘEZÁNÍ. 

 

Úvod: Žáci sledují zadané otázky na interaktivní tabuli a za pomoci učitele je řeší.  

 

 

1. Uveďte znaky a vlastnosti pilového listu. 

2. Jaké zubové rozteče mají pilové listy pro řezání:  

 a) měkkých materiálů 

 b) tvrdých materiálů 

 c) velmi tvrdých materiálů 

3. Na co je potřeba dbát při vkládání pilového listu do ruční pily a jak se správně řeže? 

4. Jmenujte řezací stroje pro řezání kovů. 

5. Co ovlivňuje při řezání pilovým listem „rozvod“ a „zvlnění“ zubů? 

6. Z čeho se vyrábějí pilové listy a jak se tepelně upravují? 

7. Jaké je nebezpečí úrazu při řezání na strojních pilách?  

 

 

Hlavní část: Po úvodní konzultaci učitel vybere 3-4 otázky pro samostatnou práci žáků. 

 

Závěr: Shrnutí hodiny – vytknutí nedostatků, pochvala aktivních žáků. 

 

 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 13 

 

Téma: Pilování – základní pojmy 

 

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem. 

 

Hlavní část: Vysvětlit co je pilování, popis pilníku. Níže uvedený  text a obrázky žáci sledují 

při výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu dle pokynů učitele. 

 

 Při pilování dochází k oddělování třísek vícebřitým nástrojem - pilníkem, jehož tvar a 

velikost se volí podle charakteru obráběné plochy, druhu materiálu obrobku, tloušťky ubírané 

vrstvy a podle požadované jakosti povrchu. Existují pilníky pro ruční i strojní pilování (s 

přímočarým vratným pohybem anebo rotační), ale já se opět budu zabývat pouze ručním 

pilováním.  

 

 

U běžných ručních pilníků rozlišujeme tělo pilníku (1), označované někdy také jako list nebo 

čepel, stopku (2) a rukojeť (3). Různé druhy pilníků rozlišujeme i podle tvaru zubů. Ty 

mohou být buď jednoduché (a), křížové (b), frézované (c) anebo struhákové, tzv. zuby rašple 

(d).  
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Rašple se struhákovým sekem, který má při obrábění trhavý účinek, se používají při obrábění 

nejměkčích kovových materiálů (olova, cínu, slitin hliníku apod.), plastů, ale i dřeva.  

 

 

 

U malých, tzv. jehlových pilníků, které jsou určeny pro zvlášť jemné práce přechází tělo 

pilníku (1) do válcové stopky (2), za kterou se pilník přímo drží.  

 

 

 

Závěr: Zjištění míry porozumění dané látky. 

 

1. Vyjmenujte části pilníku. 

2. Jaké druhy seků mohou mít pilníky? 

 

 

 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 14 

 

 

Téma: Pilník – zuby, jeho uložení, rukojeť 

 

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem. 

 

Hlavní část: Popis zubů pilníků, uložení pilníků a praktické rady při samotném pilování. Níže 

uvedený  text a obrázky žáci sledují při výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis 

do sešitu dle pokynů učitele. 

 

 

Zuby pilníků 

 

 

 

 

 

Co se týká uložení pilníků, je vhodné je uložit do dřevěných nebo plastových 

přihrádek, a to odděleně od sebe, aby se vzájemně neotupovaly. Také kontrolujte, nejsou-li 

pilníky znečištěny. Pokud je pilník znečištěn třískami, tukem a podobnými lehkými 

nečistotami, očistěte jej od nich buď ocelovým kartáčem anebo zaostřeným kouskem 

mosazného nebo duralového plechu. Kartáč i plech při čištění veďte ve směru horního seku. 

Pokud je pilník znečištěn olejem, očistěte jej buď petrolejem anebo jej vyvařte v louhu (bez 

rukojeti !).  
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Rukojeť pilníku 

 

 

 Rukojeť pilníku musí být volena s ohledem na velikost stopky. Při jejím narážení na 

pilník je nejvhodnější používat dřevěnou paličku (vlevo). Vyrazit pilník z rukojeti je 

nejjednodušší pomocí mírně pootevřených čelistí svěráku (vpravo). To budete potřebovat, 

pokud zjistíte, že je rukojeť prasklá či jinak poškozená, pak je důležité ji ihned vyměnit.  

 

 

 

Závěr: Zjištění míry porozumění dané látky. 

 

1. Jaký je rozdíl mezi zuby pilníku frézovanými a sekanými? 

2. Jak vhodně uložit pilník? 

 

 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 15 
 

Téma: Druhy pilníků 
 

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem. 
 

Hlavní část: Popsat základní druhy pilníků. Níže uvedený  text a obrázky žáci sledují při 

výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu dle pokynů učitele. 
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a) těžký obdélníkový, b)lehký obdélníkový, c) uběrací obdélníkový zúžený, d) trojúhelníkový 

na pily, e) úsečový, f) nožovitý, g) trojúhelníkový, h) měchovitý, i) čtvercový, j) jazýčkový, 

k) kruhový, l) trojúhelníkový  

  

 Nové pilníky nejprve používejte na bronz nebo mosaz a teprve později na ocel. Hrubé 

a poměrně tvrdé neobrobené povrchy odlitků a výkovků obrábějte pilováním pouze zřídka 

(dejte raději přednost broušení), pokud ale přece chcete tyto povrchy upravovat pilováním, 

doporučuji použití starších pilníků (je zde nebezpečí otupení nebo jiného poškození nástroje).  

 

 

 

Závěr: Zjištění míry porozumění dané látky. 

 

1. Pro jaké materiály se hodí pilníky s jednoduchým sekem a pro jaké s křížovým sekem? 

2. Jmenujte pilníky podle tvaru (průřezu). 

 

 

______________ 

 Přejdi na obsah  
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Hodina č. 16 

 

Téma: Hrubování, hlazení 

 

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem. 

 

Hlavní část: Vysvětlit princip hrubování a hlazení, volba správných pilníků. Níže uvedený  

text a obrázky žáci sledují při výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu 

dle pokynů učitele. 

 

Hrubování / hlazení  

Na hrubování se volí nejčastěji uběrací pilníky se čtvercovým nebo obdélníkovým 

průřezem a hrubým sekem.  

Při hlazení jemnými pilníky je možno pilník ještě potírat křídou - zuby pilníku se křídou 

částečně naplní a při obrábění se odebírají ještě jemnější třísky.  

Na velmi tvrdé nebo kalené materiály se používají tzv. brusné pilníky (níže) vyrobené z 

obvyklých brusných materiálů.  

 

Povrch po hrubování bývá často potrhaný a drsný, to však není na závadu. Účelem hrubování 

je v co nejkratším čase odstranit přebytečný materiál bez požadavků na kvalitu povrchu.  

Když je hrubování ukončeno, profil by měl být rovný a válcovitý. Povrch je pravděpodobně 

docela hrubý.  

 

Technologicky navazuje hoblování na hrubování. Účelem je srovnat materiál a docílit 

dobrého povrchu, který bude vyžadovat pouze malé přebroušení.  
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Závěr: Zjištění míry porozumění dané látky. 

 

1. Vysvětlete princip hrubování a hlazení. 

2. Jaké pilníky volíme pro hrubování a hlazení? 

 

 

 

 

 

______________ 

 Přejdi na obsah  
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Hodina č. 17 

 

Téma: Základy pilování 

 

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem. 

 

Hlavní část: Praktické rady při samotném pilování. Níže uvedený  text a obrázky žáci sledují 

při výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu dle pokynů učitele. 

 

Základy pilování  

 

 

Už jste si zvolili pilník, obrobek jste upnuli do svěráku a čeká vás samotný akt 

pilování. Nyní je důležité naučit se k práci postavit. Tentokrát ne tak, aby si měli kam 

stoupnout i ostatní, ale tak, aby se vám pohodlně pilovalo. Ke svěráku se tedy postavte 

bokem, s levou nohou nakročenou mírně vpřed (obrázek vlevo). Pohyb pilníku by měl být 

vyvozen měkkými, vláčnými pohyby téměř celého těla. Při práci se snažte využívat celou 

délku pilníku (méně se nadřete).  

 Rukojeť pilníku držte v dlani pravé ruky tak, že palec leží nahoře. Levou rukou na 

konci čepele vyvažujte. Pouze výjimečně držte malé pilníky pouze jednou rukou.  
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Stejně jako pilka, i pilník zabírá pouze při pohybu vpřed.  

 Síly, kterými působíte na pilník, budou záviset nejen na druhu pilování (hrubování, 

hlazení), ale také na tom, pod kterou částí pilníku se bude pilovaná plocha nacházet. 

Rozhodující sílu vyvozuje pravá ruka a levá ruka pouze pilník vyvažuje tak, aby síla, kterou 

tlačí pilník na pilovanou plochu, byla stále stejná. Tuto zásadu dodržujte obzvláště pečlivě při 

pilování rovinných ploch a má bezprostřední vztah k dodržení rovinnosti pilované plochy.  

 

 

 

 

 

Závěr: Zjištění míry porozumění dané látky. 

 

1. Jaké jsou běžné úrazy při pilování a jak se jim dá předejít? 

2. Popište práci s pilníkem. 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 18 

 

Téma: Kontrola rovinnosti, pilování válcových ploch 

 

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem. 

 

Hlavní část: Jak vhodně kontrolovat rovinnost pilovaných ploch, jak a jakými pilníky 

správně pilovat válcové plochy a zaoblení. Níže uvedený  text a obrázky žáci sledují při 

výkladu učitele na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu dle pokynů učitele. 

 

Kontrola rovinnosti  

 

 

Pilování zaoblených ploch  
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Zde je postup znázorněn - a) odříznutí rohů a hrubé opilování, b) opilování příčnými zdvihy 

pilníku, c) dokončení hlazením  

K pilování vnitřních válcových ploch a zaoblení se používají pilníky s kruhovým nebo 

půlkruhovým profilem a obráběný tvar pilujeme nejčastěji podle orýsováni.  

 

 

a) menší poloměry zaoblení, b) větší poloměry zaoblení  

 

 

 

Závěr: Zjištění míry porozumění dané látky. 

 

1. Popište postup pilování zaoblených ploch. 

2. Jak správně zkontrolujete rovinnost opilovaných ploch? 

 

 

______________ 

 Přejdi na obsah 
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Hodina č. 19 

 

Téma: Materiály k výrobě pilníků 

 

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem. 

 

Hlavní část: Vysvětlit, jaké materiály se k výrobě pilníků používají, na co jsou pilníky 

konkrétních materiálů vhodné. Níže uvedený  text a obrázky žáci sledují při výkladu učitele 

na interaktivní tabuli a vytvářejí zápis do sešitu dle pokynů učitele. 

 

Materiály k výrobě pilníků  

 Na výrobu pilníků se používají uhlíkové nástrojové oceli třídy 19 (např. 19 255), popř. 

nástrojové chromové oceli třídy 19 (např. 19 420).  

 

Druhy uhlíkových nástrojových ocelí 

Na pilníky se používají hlavně uhlíkové oceli a jen výjimečně nízkolegované oceli.  

Př.: 19 133 (T 5 Extra) - ušlechtilá uhlíková,  pro výrobu obyčejných pilníků 

19 255 (K1) -ušlechtilá uhlíková, pro malé či střední tvrdé pilníky s jemným a 

středním sekem, pilníky k ostření pil na dřevo, pilníky frézované a rotační 

 

Výroba pilníků 

Práce při výrobě pilníků je sice co nejvíce automatizovaná a strojově mechanizovaná, ale i tak 

se bez pečlivé ruční práce neobejde. 

Ani stroj nezvládne na všechny složité tvary vytvořit potřebný sek. Složité a speciální tvary a 

profily se sekají ručně. 

Pilník ale není jenom potřebný tvar s rukojetí. Užitečné rotační stopkové frézky, rašple a 

pilníky kulatých, konických nebo válcových profilů a tvarů jsou neocenitelnými pomocníky 

nejenom truhlářů a strojařů.  

http://www.tumlikovo.cz/druhy-uhlikovych-nastrojovych-oceli/
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Závěr: Zjištění míry porozumění dané látky. 

1. Jaké druhy oceli se používají pro výrobu pilníků? 

 

 

 

______________ 

Přejdi na obsah 
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Hodina č. 20 
 

Téma: Upevnit a prověřit poznatky z celku PILOVÁNÍ 

 

Úvod: Žáci sledují zadané otázky na interaktivní tabuli a za pomoci učitele je řeší.  

 

1. Vyjmenujte části pilníku. 

2. Jaký je rozdíl mezi zuby pilníku frézovanými a sekanými? 

3. Jaké druhy seků mohou mít pilníky? 

4. Co udává počet seků? 

5. Pro jaké materiály se hodí pilníky s jednoduchým sekem a pro jaké s křížovým sekem? 

6. Jmenujte pilníky podle tvaru (průřezu). 

7. Jaké jsou běžné úrazy při pilování a jak se jim dá předejít? 

 

 

Hlavní část: Po úvodní konzultaci učitel vybere 3-4 otázky pro samostatnou práci žáků. 

 

Závěr: Shrnutí hodiny – vytknutí nedostatků, pochvala aktivních žáků. 
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