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NNáástroje k dlabstroje k dlabáánníí

Pod pojmem dlabání se rozumí odebírání jednotlivých, hrubých třísek z

dřevěného obrobku za účelem vytvoření různých otvorů (dlabů). Truhlářské dláta se

dělí na ploché, duté a čepovací.

Ploché (hraněné) dláto – se používá především k vydlabávání

ozubů, rybin, a svakových drážek a 

drážek na kování. Existují v šířkách 

od 3 mm do 50 mm. Nejpoužívanější

šířky dlát jsou (6, 10, 12, 16 a 26 mm).

A B C

Obr. č. 39 A) hraněné ploché dláto, B) duté dláto,  C) čepovací dláto

Obr. č. 38 Popis plochého dláta s držadlem



Duté dláto – se používá k dlabání a zapouštění oblých částí kování. Čepele dutých dlát 

mají šířky od 4 – 32 mm. Existují dutá dláta, u kterých je ostří zabroušené

dovnitř a dláta s ostřím zabroušeným ven (obr. č. 39 B).

Čepovací dláto – se používá k vydlabávání dlabů (otvorů). Šířka dlát se pohybuje v 

rozmezí od 4 – 26 mm. Nejpoužívanějšími šířkami jsou 4, 5, 6, 8, 10,

12, 14 a 16 mm. Čepele čepovacích dlát mají větší tloušťku než šířku. 

Proto lépe vniknou do vydlabaného otvoru a nemohou se v ní tak 

snadno vzpříčit. (obr. č. 39 C, 39).

Truhlářská palička – používá se k dlabání plochým a čepovacím dlátem. Je vyrobena z

bukového dřeva a chrání tak držadla dlát před poškozením.

1Obr. č. 41 Truhlářská palička

Obr. č. 40 Práce s dlátem



Nástroje k vrtání
Vrtání je obráběcí pracovní postup prováděný převážně řeznými nástroji otáčejícími 

se kolem své osy. Vrtáky se rozlišují podle opracovávaného materiálu.

1. Vrtáky do dřeva
2. Vrtáky do kovu
3. Vrtáky do kamene, betonu, zdiva

Do dřeva - k vrtákům do dřeva patří již zmiňované šídlo a špice, nebozez, špulíř, 

hadovitý vrták, šroubový vrták, Forstnerův vrták, sukovník, záhlubník. 

K vrtacím nástrojům se mohou řadit kolovrátky a značkovací špičky pro 

kolíkování. 

Nebozez – má šroubovitě stočené ostří. 

Používají se k předvrtání otvorů

a rozšiřování vrtaných děr. Jsou

vhodné pro měkká i tvrdá dřeva.

Obr. č. 42 Popis částí nebozezu



Špulíř – má šroubovitý hrot, předřezávač a lopatkovité ostří. Hrot vede vrták do dřeva 

a zajišťuje zároveň dobré vedení. Předřezávač

předřezává otvor a lopatkové ostří vybírá třísky.

Používají se pro vrtání větších otvorů. Špulíř

může vrtat otvory i pomocí kolovrátku. 

Hadovitý vrták – má také šroubovitý hrot, předřezávač a lopatkové ostří jednoduché

nebo dvojchodé. Hadovitá část odvádí třísky z otvoru. Je vhodný pro

vrtání do měkkého i tvrdého dřeva a také i k vrtání čelního dřeva. 

Používá se v kolovrátku nebo ve vrtačce s pomalým chodem.

Obr. č. 43 Špulíř - popis

Obr. č. 45 Hadovitý vrták - popis

Obr. č. 44 Hadovitý vrták - popis



Šroubový vrták – se dělí na šroubový vrták s kuželovým  hrotem, břity jsou zabroušeny

v úhlu – používá se pro vrtání do dřeva i kovu  a šroubovitý vrták s 
vodícím hrotem má dva předřezávače a 

dvě lopatkové ostří. Používá se k vrtání

kolíkových otvorů v podélném dřevě, v

příčném dřevě a ostatních dřevěných 

materiálech. Obr. č. 46 Šroubový vrták s kuželovým hrotem

Obr. č. 47 Šroubový vrták s vodícím hrotem uprostřed

A                                    B

Obr. č. 48 A) Šroubový vrták s vodícím hrotem,     B) s kuželovým hrotem



Forstnerův vrták – se používá ve strojích jako strojní vrták ale

může se používat i ve vrtačce. Používá se pro

vrtání větších otvorů od 15 – 50 mm. 

Nejpoužívanější průměry jsou 20, 25, 30 a 

35 mm. Podobný Forstnerovu vrtáku je vrták

sukovník (obr. č. 50), který má shodné využití

a navíc je opatřen břity z SK plátků

(slinuté karbidy).

Záhlubník – má kuželovitý hrot s několika břity. Používá se k 

zahloubení otvorů pro hlavy zápustných šroubů, k 

zahlubování otvorů pro spojovací kolíky apod.

Kolovrátek – nazývané také prsní vrtačky, se dnes vzhledem s nástupem

aku – šroubováků používají jen zřídka. Je opatřen řehtačkou,

aby bylo možné šrouby nejen zašroubovat, ale také opět 

vyšroubovat.

Obr. č. 49 Forstnerův vrták - popis

Obr. č. 50 Sukovník

Obr. č. 51 Záhlubník

Obr. č. 52 Kolovrátek - popis



Nástroje pro rašplování a pilování

Rašple  a pilníky jsou nástroje určené k oddělování tříšek a pilin. Rašple slouží k hrubému

opracování na požadovaný tvar, jež předchází k čistému dobroušení dřeva brusným 

papírem. Skládá se z tvrzeného 

těla rašple nebo pilníku a 

netvrzené stopky, na které je 

nasazena rukojeť. Rašple a pilníky

se rozdělují podle délky, podle počtu a velikosti seků, podle průřezu. Rašple se liší od 

pilníku ve způsobu výroby zubů a v jejich tvaru.

Rašple – mají hrubší zuby vysekané do těl, tak aby 

zuby následující řady byly v mezeře řady

předchozí. Zuby se nazývají seky. Podle 

počtu seků rozlišujeme hrubé, polojemné

a jemné rašple. Počet seků je počet 

vysekaných zubů na 1 cm2 plochy rašple.

Obr. č. 53 Rašple půlkruhová - popis

Obr. č. 54 Tvary zubů pilníků a rašplí



Podle tvaru průřezu rozlišujeme (obdelníkové, půlkruhové nízké a kruhové rašple na dřevo).

Při práci s rašplí nebo pilníkem je třeba zachovávat rovné tahy po materiálu bez kolébání. 

Chod pilníku po materiálu by měl být mírně zešikma ve vodorovné poloze, aby v obrobku 

nezůstávaly vyškrábané rýhy po pilníku. Pilníky by se měly skladovat zvlášť, aby nedocházelo ke

vzájemnému otupování. Doporučuje se pilníky zavěsit za rukojeť.

K opracování dřeva se také používají pilové rašple (obr. č. 57). Mají tu výhodu, že oddělené

třísky nezůstávají viset v těle rašple, tzn. nezanášejí tělo, které tak znesnadňuje proces rašplování. 

Dobrou ochranou proti zanášení je potření seku plavenou křídou. Rašple a pilníky je třeba chránit 

před zamaštěním.

Obr. č. 56 Druhy průřezů rašplí

Obr. č. 55 Frézovaná rašple - plochá

Obr. č. 57 Pilová rašple



Pilníky
Pilníky jsou nástroje k ubírání materiálu z povrchu. Stejně jako u rašplí se pilník skládá z 

pevné části těla se zdrsněným povrchem (sek) a rukojeti. Pilníky se dělí podle druhu použití

opracovávaných materiálu (dřevo, kov, plast, rohovina …) a podle průřezu pilníku (obr. č.59).

Narozdíl od rašplí mají pilníky souvislé řady zubů. Zuby jsou buď vysekané nebo vyfrézované.

Pilníky s vysekanými zuby škrábou a s vyfrézovanými zuby s lamači tříšek řežou.

Obr. č. 59 Průřezy pilníků

Obr. č. 58 Plochý pilník s křížovým sekem - popis

Obr. č. 60 Půlkruhové pilníky
Obr. č. 61 Druhy seků na těle pilníku



Nástroje k uchopení, vytahování a stlačování předmětů

K nejpoužívanějším kleštím truhláře patří štípací a kombinované kleště (slangově kombinačky). 

Kleště jsou založeny na principu oboustranné páky. Existuje celá řada specializovaných druhů

kleští pro daný obor a použití.

Štípací kleště – slouží k vytahování spojovacích prostředků (hřebíků, spon, vrutů, šroubů, …).

Kombinované kleště – svírací plochy jsou ozubené, používají se převážně k ohýbání tenkých

kovových součástek, k přidržení těles kruhového průřezu a s pomocí přídavných břitů k 

odštípávání menších hřebíků a šroubů.

Obr. č. 64 Štípací kleště

Obr. č. 65 Kombinované kleště

Obr. č. 66 Správné vytahování hřebíků pomocí podkladového špalíku



Nástroje na sbíjení

Nezbytným nástrojem truhláře je kladivo. Skládá se z ocelového těla a z oválné násady 

z jasanového nebo bukového dřeva nejlépe nelakované. Dřevěná násada je zasazena 

do otvoru ocelového těla a zajištěna zalepeným dřevěným nebo ocelovým klínkem. 

Kladiva existují v několika velikostech, záleží na druhu použití. Používá se k zatloukání

spojovacích prostředků (hřebíky, spony, kramle, …) nebo k deformacím jiných těles 

např. vyklepávání, rozklepávání, atd. Kladivo nachází své místo v nejrůznějších 

profesích a řemesel s tím souvisí i různé druhy kladiv podle použití. 

Často se v praxi stává, že 

nesprávně držíme kladivo. 

Správné držení kladiva je  

uchopení na konci násady.
(obr. č. 63)

Obr. č. 62 Kladivo - popis

Obr. č. 63 Správné uchopení kladiva



Šroubováky

Šroubovák je nástroj určený k otáčení šroubů, vrutů, v jejichž hlavě je drážka nebo

speciálně tvarovaný otvor. Šroubovák se skládá z čepele a z rukojeti. Tvarovaný 

konec tyče  zapadá do tvarované drážky nebo otvoru v hlavě šroubu nebo vrutu.

Nejpoužívanější druhy šroubováků jsou:

Plochý – jeho konec má plochou hranu a je určen pro šrouby s 

jednou drážkou.

Křížový – konec má tvar kříže.

Obr. č. 67 Popis šroubováku

Obr. č. 68 Vrut s podélnou drážkou

Obr. č. 69 vrut s křížovou drážkou



Imbus klíč (s vnitřním šestihranem) – konec má tvar šestiúhelníku

vhodné použití tam, kde je

nárok na velký kroutící

moment.

Torx (s vnitřní hvězdou) – konec má tvar hvězdičky.

Obr. č. 70 vrut s vnitřním šestihranem

Obr. č. 71 vrut s vnitřní hvězdou

Obr. č. 72 Ruční šroubovák - Svidřík

Svidřík patří mezi speciální šroubováky, kde otáčivý pohyb 

nástroje je vytvářen pomocí svidříkového závitu (obdoba 

dětské mechanické hračky - káči).

Obr. č. 73 Hlavy vrutů s podélnou drážkou



Nástroje k upínání

Nezbytnou součástí truhláře jsou také svěrky. Slouží k upínání materiálů (obr. č. 74),

při sestavování nábytku nebo různých rámů apod. Svěrky se také někdy nazývají

(ztužidla, stahováky). Svěrka se skládá z ocelové kolejnice a dvou upínacích ramen. Jedno

rameno je pevně spojeno s kolejnicí a druhé rameno je posuvné. V posuvném rameni je

zasazeno ocelové vřeteno s dřevěnou rukojetí. Vyrábějí se v rozpětí od 300 – 3 000 mm.

Obr. č. 75 Ztužidlo, celokovové ztužidlo

Obr. č. 74 Upínání obrobku pomocí svěrky
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Metodický list

Vyučující v prezentaci seznamuje žáky s jakými matriály truhlář pracuje a
jaké činnosti truhlář provádí. 

Žákům je vysvětleno pomocí obrázků a textu jak se zachází a k 
čemu se používá jednotlivá nářadí. U některých obrázků nechybí i popis 
jednotlivých částí nástrojů. V prezentaci jsou uvedeny nástroje a nářadí jako 
jsou dláta, nástroje k vrtání, rašple, pilníky, kleště, kladiva, šroubováky a 
nástroje k upínání.

Cílem této prezentace je žáky seznámit se základními nástroji a nářadím 
se kterým truhlář každodenně přichází do styku.
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