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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: truhlář 

Zařazení: zpracování dřeva  

Popis: 

Obsahem činnosti je výroba / oprava truhlářských 

výrobků, bytového zařízení, dveří, oken, různých dřevěných 

konstrukcí, replik starožitného nábytku, hraček. Truhlář musí znát 

různé pracovní materiály, nástroje, technologie a postupy, kterými je vhodné daný výrobek 

vyrobit či opravit. 

Úkol č. 1:  

Truhláři jsou děleni podle specializace na: 

• stavební truhlář, 

• nábytkový truhlář, 

• umělecký truhlář, 

• modelář, 

• související řemesla – řezbář, tesař, parketář. 

Vyber si jednu specializaci a popiš její zaměření.  

 

 

 

Úkol č. 2:  

Prohlédni si web firmy Prosto interiér s. r. o. 

z Němčan www.prosto.cz. Vyhledej služby a 

výrobky, které firma poskytuje. Doplň do tabulky. 

Poskytované služby / výrobky 

 

 

 

 

 

Truhlář zná a ovládá tyto činnosti: 

• používá vhodné nářadí pro práci se 

dřevem,  

• čte technickou dokumentaci, 

• zvládá technologické postupy pro 

práci se dřevem, 

• navrhuje možnosti řešení výroby. 

 

Dnešní společnost preferuje návrat 

k přírodním materiálům a díky tomu 

zažívá dřevovýroba značný rozvoj, ať 

již při uplatňování tradičních postupů 

či zavádění moderních technologií do 

výrobního procesu. 
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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Úkol č. 3:  

Popiš části hoblice – důležitého vybavení truhlářské dílny na obrázku: 

stojan, šuplík, žlab, zadní vozík, přední vozík, deska, díry pro poděráky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 4: 

Spoj správné dvojice: 

 

Ponk je  druh pily.   

     

Ocaska je  nástroj ke svlékání kůry z kmene.  

     

Poříz je   ruční nástroj, vrták do dřeva.  

     

Uběrák je  truhlářský pracovní stůl.  

     

Nebozez je  typ hoblíku.   
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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

 

Úkol č. 5:  

Najdi další truhlářské/stolařské firmy, které leží v místech do 30 km od tvého bydliště a vyrábí 

zadané výrobky, poskytují dané služby. Doplň údaje do tabulky.  

Služba Místo Název firmy / web 

Kuchyňská linka na míru   

Dřevěné vchodové dveře   

Obložení stěny dřevem   

Dřevěný plot do zahrady   

Oprava dřevěného nábytku   

 

 

Úkol č. 6: 

Zajímá tě obor?  

Podívej se na web střední školy, která poskytuje vzdělání pro tento obor.  

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna 

https://www.iss-slavkov.eu/nabidka-oboru/truhlar.html 

Najdi další školy v Jihomoravském kraji, které umožní toto vzdělávání.  


