
Příloha č. 8 – Konkrétní zadání pro zkoušku dle zákona 
179/2006 Sb.  

 
Příloha č. 8 obsahuje čtyři varianty konkrétního zadání pro zkoušku dle zákona 179/2006 Sb. 
k získání profesní kvalifikace. Všechna zde uvedená konkrétní zadání umožňují ověření 
všech kompetencí stanovených v hodnoticím standardu dané profesní kvalifikace. 
 

Název profesní kvalifikace (včetně kódu): Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek  
(kód: 33-023-H) 

Platnost hodnoticího standardu: od 27. 8. 2012 do neomezeně 

 
 

1. ČÁST: Zadání pro účastníky ověřování (4 varianty) (Zpracujte dle metodiky) 
 
 
 

1. varianta: Část pro účastníka ověřování 
 

Téma č. 1 

MODEL PŘÍČKY TVARU „U“ S VESTAVĚNOU SKŘÍNÍ 

 

1. Zadání pro uchazeče 

Zhotovte dle výkresové dokumentace příčku ve tvaru „U“ s vestavěnou skříní. Příčka je 

zhotovena z dřevěných dílů, spojených pomocí vrutů 4 x 60. Kostra příčky je z jedné strany 

opláštěná  OSB deskou 12mm, přišroubovanou vruty 4 x 35. Vestavěná skříň je vyrobena z 

připravených dílů z DTD – laminované. Půda, dno a mezistěna je spojena s boky nelepenými 

kolíky 8 x 40 a konfirmáty 7 x 50, ostatní police jsou přestavitelné na policových podpěrkách 

5 x 5 v řadě otvorů rozteče 32mm, vrtané po celé délce boků. Záda MDF 3 mm bílé jsou 

přichyceny natupo hřebíčky 1,6 x 32. Jednotlivé podsestavy vestavěné skříně jsou spojeny 

spojovacími šrouby M6 x 30 a stojí na soklových nohách 100mm. Přichycení soklu je pomocí 

soklových příchytek. Upevnění horního krytí a celkové zakotvení vestavěné skříně je pomocí 

kovových spojovacích L úhelníků 50 x 50 a vrutů 3,5 x 12. 

Proveďte dle výkresové dokumentace tyto úkoly: 

1. Čtěte pečlivě  dokumentaci výrobku a vypracujte písemně kusovník materiálu 

s výpočtem čisté spotřeby. 

2. Zvolte vhodný pracovní postup, nářadí, nástroje a proveďte vhodný výběr potřebného 

materiálu. 

3. Popište možné rizika BOZP, požární ochrany a hygieny práce při výrobě. Používejte 

předepsané ochranné pracovní prostředky při práci a vysvětlete jejich ochrannou 

funkci.  Udržujte pořádek na pracovišti. 

4. Proveďte zhotovení příčky s vestavěnou skříní (rýsování, řezání, hoblování, frézování, 

vrtání, šroubování, broušení, kompletace, atd.) a popište jednotlivé pracovní operace, 

obráběcí nástroje a kontrolu obrábění. Písemně zaznamenejte skutečný čas 

jednotlivých pracovních operací. 

5. Osaďte do výrobku spojovací prvky a kování (šatní tyč, soklové nohy, spojovací 

šrouby, vruty, hřebíky, aj.) 



6. Připravte povrch příčky a impregnační prostředek, proveďte povrchovou úpravu 

dřevěných dílu příčky impregnací proti dřevokaznému hmyzu.  Navrhněte jinou 

možnost úpravy povrchu a popište její technologický postup. 

7. Proveďte kompletaci a kontrolu výrobku. Navrhněte způsoby balení, skladování, 

manipulace a expedice vestavěných výrobků. 

8. Popište vzniklé odpady při truhlářské výrobě a vysvětlete jejich další skladování, 

využití, recyklaci a likvidaci. 

Vstupní materiál je připraven v podobě: 

 smrkové hoblované přířezy ve sdružených délkách 

 OSB deska polotovar 

 DTD-L  přesně formátované a olepené dílce 

 MDF plošný polotovar 

 Spojovací materiál 

 Bochemit neředěný 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
2. varianta: Část pro účastníka ověřování 

 

Téma č. 2 

MODEL PŘÍČKY TVARU „L“ S VESTAVĚNOU SKŘÍNÍ 

 

1. Zadání pro uchazeče 

Zhotovte dle výkresové dokumentace příčku ve tvaru „L“ s vestavěnou skříní. Příčka je 

zhotovena z dřevěných dílů, spojených pomocí vrutů 4 x 60. Kostra příčky je z jedné strany 

opláštěná  OSB deskou 12mm, přišroubovanou vruty 4 x 35. Vestavěná skříň je vyrobena z 

připravených dílů z DTD – laminované. Půda, dno a mezistěna je spojena s boky nelepenými 

kolíky 8 x 40 a konfirmáty 7 x 50, ostatní police jsou přestavitelné na policových podpěrkách 

5 x 5 v řadě otvorů rozteče 32mm, vrtané po celé délce boků. Záda MDF 3 mm bílé jsou 

přichyceny natupo do půdy – dna a v polodrážce na bocích hřebíčky 1,6 x 32. Jednotlivé 

podsestavy vestavěné skříně jsou spojeny spojovacími šrouby M6 x 30 a stojí na soklových 

nohách 100mm. Přichycení soklu je pomocí soklových příchytek. Upevnění bočního krytí je 

na nelepené kolíky. 

Proveďte dle výkresové dokumentace tyto úkoly: 

1. Čtěte pečlivě  dokumentaci výrobku a vypracujte písemně kusovník materiálu 

s výpočtem čisté spotřeby. 

2. Zvolte vhodný pracovní postup, nářadí, nástroje a proveďte vhodný výběr potřebného 

materiálu. 

3. Popište možné rizika BOZP, požární ochrany a hygieny práce při výrobě. Používejte 

předepsané ochranné pracovní prostředky při práci a vysvětlete jejich ochrannou 

funkci.  Udržujte pořádek na pracovišti. 

4. Proveďte zhotovení příčky s vestavěnou skříní (rýsování, řezání, hoblování, 

frézování, vrtání, šroubování, broušení, kompletace, atd.) a popište jednotlivé 

pracovní operace, obráběcí nástroje a kontrolu obrábění. Písemně zaznamenejte 

skutečný čas jednotlivých pracovních operací. 

5. Osaďte do výrobku spojovací prvky a kování (šatní tyč, soklové nohy, spojovací 

šrouby, vruty, hřebíky, aj.) 

6. Připravte povrch příčky a impregnační prostředek, proveďte povrchovou úpravu 

dřevěných dílu příčky impregnací proti dřevokaznému hmyzu.  Navrhněte jinou 

možnost úpravy povrchu a popište její technologický postup. 

7. Proveďte kompletaci a kontrolu výrobku. Navrhněte způsoby balení, skladování, 

manipulace a expedice vestavěných výrobků. 

8. Popište vzniklé odpady při truhlářské výrobě a vysvětlete jejich další skladování, 

využití, recyklaci a likvidaci. 

Vstupní materiál je připraven v podobě: 

 smrkové hoblované přířezy ve sdružených délkách 

 OSB deska polotovar 

 DTD-L  přesně formátované a olepené dílce 

 MDF plošný polotovar 

 Spojovací materiál 

 Bochemit neředěný 



 

  



 

  



 

  



 

  



3. varianta: Část pro účastníka ověřování 

 

Téma č. 3 

MODEL ŠIKMÉ PŘÍČKY TVARU „L“ S VESTAVĚNOU SKŘÍNÍ 

 

1. Zadání pro uchazeče 

Zhotovte dle výkresové dokumentace šikmou příčku ve tvaru „L“ s vestavěnou skříní. Příčka 

je zhotovena z dřevěných dílů, spojených pomocí vrutů 4 x 60. Kostra příčky je z jedné 

strany opláštěná  OSB deskou 12mm, přišroubovanou vruty 4 x 35. Vestavěná skříň je 

vyrobena z připravených dílů z DTD – laminované. Půda, dno a mezistěna je spojena s boky 

nelepenými kolíky 8 x 40 a konfirmáty 7 x 50, ostatní police jsou přestavitelné na policových 

podpěrkách 5 x 5 v řadě otvorů rozteče 32mm. Záda MDF 3 mm bílé jsou přichyceny 

v polodrážce do půdy a boků, natupo do dna a mezistěny. Všude přichyceno hřebíčky 1,6 x 

32.  Jednotlivé podsestavy vestavěné skříně jsou spojeny spojovacími šrouby M6 x 30 a stojí 

na soklových nohách 100mm. Přichycení soklu je pomocí soklových příchytek. Upevnění 

bočního krytí je na nelepené kolíky 8 x 40. 

Proveďte dle výkresové dokumentace tyto úkoly: 

1. Čtěte pečlivě  dokumentaci výrobku a vypracujte písemně kusovník materiálu 

s výpočtem čisté spotřeby. 

2. Zvolte vhodný pracovní postup, nářadí, nástroje a proveďte vhodný výběr potřebného 

materiálu. 

3. Popište možné rizika BOZP, požární ochrany a hygieny práce při výrobě. Používejte 

předepsané ochranné pracovní prostředky při práci a vysvětlete jejich ochrannou 

funkci.  Udržujte pořádek na pracovišti. 

4. Proveďte zhotovení příčky s vestavěnou skříní (rýsování, řezání, hoblování, 

frézování, vrtání, šroubování, broušení, kompletace, atd.) a popište jednotlivé 

pracovní operace, obráběcí nástroje a kontrolu obrábění. Písemně zaznamenejte 

skutečný čas jednotlivých pracovních operací. 

5. Osaďte do výrobku spojovací prvky a kování (šatní tyč, soklové nohy, spojovací 

šrouby, vruty, hřebíky, aj.) 

6. Připravte povrch příčky a impregnační prostředek, proveďte povrchovou úpravu 

dřevěných dílu příčky impregnací proti dřevokaznému hmyzu.  Navrhněte jinou 

možnost úpravy povrchu a popište její technologický postup. 

7. Proveďte kompletaci a kontrolu výrobku. Navrhněte způsoby balení, skladování, 

manipulace a expedice vestavěných výrobků. 

8. Popište vzniklé odpady při truhlářské výrobě a vysvětlete jejich další skladování, 

využití, recyklaci a likvidaci. 

Vstupní materiál je připraven v podobě: 

 smrkové hoblované přířezy ve sdružených délkách 

 OSB deska polotovar 

 DTD-L  přesně formátované a olepené dílce 

 MDF plošný polotovar 

 Spojovací materiál 

 Bochemit neředěný 



 

  



 

  



 

  



 

  



4. varianta: Část pro účastníka ověřování 

 

Téma č. 4 

MODEL PODKROVNÍ PŘÍČKY S VESTAVĚNOU SKŘÍNÍ 

 

1. Zadání pro uchazeče 

Zhotovte dle výkresové dokumentace podkrovní příčku s vestavěnou skříní. Příčka je 

zhotovena z dřevěných dílů, spojených pomocí vrutů 4 x 60. Kostra příčky je z jedné strany 

opláštěná  OSB deskou 12mm, přišroubovanou vruty 4 x 35. Vestavěná skříň je vyrobena z 

připravených dílů z DTD – laminované, boky tvarově upravit dle dokumentace. Půda, dno, 

mezistěna a pevná police je spojena s boky nelepenými kolíky 8 x 40 a konfirmáty 7 x 50, 

ostatní police jsou přestavitelné na policových podpěrkách 5 x 5 v řadě otvorů rozteče 

32mm. Záda MDF 3 mm bílé jsou přichyceny v polodrážce do půdy a boků, natupo do dna a 

mezistěny. Všude přichyceno hřebíčky 1,6 x 32.   Vestavěná skříň stojí na soklových nohách 

100mm. Přichycení soklu je pomocí soklových příchytek.  

Proveďte dle výkresové dokumentace tyto úkoly: 

1. Čtěte pečlivě  dokumentaci výrobku a vypracujte písemně kusovník materiálu 

s výpočtem čisté spotřeby. 

2. Zvolte vhodný pracovní postup, nářadí, nástroje a proveďte vhodný výběr potřebného 

materiálu. 

3. Popište možné rizika BOZP, požární ochrany a hygieny práce při výrobě. Používejte 

předepsané ochranné pracovní prostředky při práci a vysvětlete jejich ochrannou 

funkci.  Udržujte pořádek na pracovišti. 

4. Proveďte zhotovení příčky s vestavěnou skříní (rýsování, řezání, hoblování, frézování, 

vrtání, šroubování, broušení, kompletace, atd.) a popište jednotlivé pracovní operace, 

obráběcí nástroje a kontrolu obrábění. Písemně zaznamenejte skutečný čas 

jednotlivých pracovních operací. 

5. Osaďte do výrobku spojovací prvky a kování (šatní tyč, soklové nohy, spojovací 

šrouby, vruty, hřebíky, aj.) 

6. Připravte povrch příčky a impregnační prostředek, proveďte povrchovou úpravu 

dřevěných dílu příčky impregnací proti dřevokaznému hmyzu.  Navrhněte jinou 

možnost úpravy povrchu a popište její technologický postup. 

7. Proveďte kompletaci a kontrolu výrobku. Navrhněte způsoby balení, skladování, 

manipulace a expedice vestavěných výrobků. 

8. Popište vzniklé odpady při truhlářské výrobě a vysvětlete jejich další skladování, 

využití, recyklaci a likvidaci. 

Vstupní materiál je připraven v podobě: 

 smrkové hoblované přířezy ve sdružených délkách 

 OSB deska polotovar 

 DTD-L  přesně formátované a olepené dílce 

 MDF plošný polotovar 

 Spojovací materiál 

 Bochemit neředěný 

 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
2. ČÁST: Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění 
ověřování (4 varianty) (Zpracujte dle metodiky) 
 

1. varianta: Materiální a technické zabezpečení 
 

 Téma č. 1 

MODEL PŘÍČKY TVARU „U“ S VESTAVĚNOU SKŘÍNÍ 

1. Vybavení pracoviště a příprava materiálu 

1.1. Stroje a zařízení 

1. formátovací kotoučová pila na plošný materiál  

2. formátovací pila na řezivo  

3. stojanová pásová pila  

4. srovnávací frézka minimální šíře záběru 300 mm  

5. tloušťkovací frézka minimální šíře záběru 300 mm  

6. spodní stolová frézka s průměrem hřídele 30 mm  

7. vrtací dlabačka s upínací hlavou do minimálního průměru 25 mm  

8. stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm  

9. vrtačka vysukovací  

10. pásová bruska s minimální šíří brusného pásu 150 mm  

11. bruska hranová (tvarová)  

12. olepovačka hran na hrany tloušťky 0,5 mm, 1 mm a 2 mm a šířky hrany do 42 mm  

– Příjemky, výdejky zboží a surovin  

– Odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární 

ochrany  

– Počítač se základní softwarovou výbavou  

 

1.2. Pomůcky, nástroje, nářadí 

 

truhlářská hoblice, hoblík klopkař, římsovník, hladík, macek, uběrák, žlábkovec, cidič, úhelník 

dřevěný s příložníkem (200 mm), příložník ocelový, úhelník stavitelný (120 mm), úhelník 

ocelový (120 mm), pokosník dřevěný, pokosník ocelový, palička dřevěná (např. 250 g), 

palička gumová (Ø 60 mm x 120 mm), rejsek, kosořez - pokosnice, metr skládací, metr 

svinovací, ztužidlo truhlářské 200 mm, ztužidlo truhlářské 1000 mm, profi svěrka, sada dlát 

(6 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 26 mm), sada zapouštěcích dlát, brousek, sada šroubováků, 

hlubič kuželový, obtahovačka, kozinožka, kleště štípací, kleště kombinované, pila truhlářská 

sklopná 800 mm, pila ocaska, pila děrovka, pila čepovka, pila dýhovka, kleště rozváděcí na 

pilové listy, pilník na pily tříhranný, pilník hrubý na dřevo, rašple úsečová, rašple plochá, 

stěrka malířská (špachtle), vodováha, smetáček, tužka, kladivo, sada vrtáků 1 – 13mm, sada 

imbusových klíčů, ruční vrtačka, aku šroubovák, vrtací šablona na kolíky a policové 

podpěrky, atd. 

  



 

1.3. Materiál 

 masív smrk 

 OSB desky 12 mm 

 DTD – laminovaná 18mm s olepením 2 mm ABS 

 MDF 3 mm 

 soklové nohy s příchytkami soklu a vruty 

 šatní tyč s úchyty a vruty 

 vruty,  konfirmáty 7 x 50, kolíky 8 x 40, policové podpěrky 5 x 5, hřebíčky 1,6 x 32 

 brusný papír,  

 Bochemit  čirý, nanášecí a ochranné pomůcky 

Vše dle níže u vedeného kusovníku 

Materiál na příčky je v hrubých přířezech na délku, průřez opracován dle technické 

dokumentace na dané rozměry. OSB deska je ve výrobních formátech 2500 x 625 x 12 mm 

péro – drážka.  DTD – Laminovaná 18 mm je připravena dle kusovníku na čistý formát i 

s olepením ABS 2 mm na patřičných hranách. MDF bílá je v polotovaru velkoplošném 2800 x 

2070.  Druh materiálu a kování je možné dle možností zaměnit za obdobný typ. 

1.4. Výkresová dokumentace 

 výkres č. 1 3D pohled 

 výkres č. 2 3D pohled 

 výkres č. 3  nárys a řez B-B 

 výkres č. 4  řez  C-C 



1.5. Kusovník 

Název Ks Délka Šířka Tloušťka Materiál 

Příčka díl 4 350 70 25 SM 

Příčka díl 2 1000 70 25 SM 

Příčka stojka 10 1250 70 25 SM 

Příčka plášť 1 1300 1000 12 OSB 

Příčka plášť 2 1300 350 12 OSB 

V. skříň bok 4 1100 240 18 DTD-L  

V. skříň půda, dno 4 454 238 18 DTD-L 

 V. skříň mezistěna pevná 1 454 238 18 DTD -L 

V. skříň police přestavitelné 4 453 228 18 DTD-L 

V. skříň sokl a krytí horní 2 980 100 18 DTD-L 

V. skříň záda 2 1096 486 3 MDF bílá 

Šatní tyč+úchyt+ vruty 1 Cca 
500 

   

Soklové nohy + vruty 8 100    

Vruty  Cca 80 60 4   

Vruty 32 12 3,5   

Vruty Cca 
200 

35 4   

Spojovací úhelník 8 50 50   

Spojovací šrouby  4 30 M6   

konfirmáty 20 50 ǿ7   

Kolíky  1kg 40 ǿ 8   

Hřebíky 0,5 kg 32 1,6   

Policové podpěry 16  ǿ5   

Bochemit + nanášecí a 
ochranné pomůcky 

1 l     

 

  



 

2. varianta: Materiální a technické zabezpečení 

 

Téma č. 2 

MODEL PŘÍČKY TVARU „L“ S VESTAVĚNOU SKŘÍNÍ 

1. Vybavení pracoviště a příprava materiálu 

1.1. Stroje a zařízení 

1. formátovací kotoučová pila na plošný materiál  

2. formátovací pila na řezivo  

3. stojanová pásová pila  

4. srovnávací frézka minimální šíře záběru 300 mm  

5. tloušťkovací frézka minimální šíře záběru 300 mm  

6. spodní stolová frézka s průměrem hřídele 30 mm  

7. vrtací dlabačka s upínací hlavou do minimálního průměru 25 mm  

8. stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm  

9. vrtačka vysukovací  

10. pásová bruska s minimální šíří brusného pásu 150 mm  

11. bruska hranová (tvarová)  

12. olepovačka hran na hrany tloušťky 0,5 mm, 1 mm a 2 mm a šířky hrany do 42 mm  

– Příjemky, výdejky zboží a surovin  

– Odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární 

ochrany  

– Počítač se základní softwarovou výbavou  

 

1.2. Pomůcky, nástroje, nářadí 

 

truhlářská hoblice, hoblík klopkař, římsovník, hladík, macek, uběrák, žlábkovec, cidič, úhelník 

dřevěný s příložníkem (200 mm), příložník ocelový, úhelník stavitelný (120 mm), úhelník 

ocelový (120 mm), pokosník dřevěný, pokosník ocelový, palička dřevěná (např. 250 g), 

palička gumová (Ø 60 mm x 120 mm), rejsek, kosořez - pokosnice, metr skládací, metr 

svinovací, ztužidlo truhlářské 200 mm, ztužidlo truhlářské 1000 mm, profi svěrka, sada dlát 

(6 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 26 mm), sada zapouštěcích dlát, brousek, sada šroubováků, 

hlubič kuželový, obtahovačka, kozinožka, kleště štípací, kleště kombinované, pila truhlářská 

sklopná 800 mm, pila ocaska, pila děrovka, pila čepovka, pila dýhovka, kleště rozváděcí na 

pilové listy, pilník na pily tříhranný, pilník hrubý na dřevo, rašple úsečová, rašple plochá, 

stěrka malířská (špachtle), vodováha, smetáček, tužka, kladivo, sada vrtáků 1 – 13mm, sada 

imbusových klíčů, ruční vrtačka, aku šroubovák, vrtací šablona na kolíky a policové 

podpěrky, atd. 

  



 

1.3. Materiál 

 masív smrk 

 OSB desky 12 mm 

 DTD – laminovaná 18mm s olepením 2 mm ABS 

 MDF 3 mm 

 soklové nohy s příchytkami soklu a vruty 

 šatní tyč s úchyty a vruty 

 vruty,  konfirmáty 7 x 50, kolíky 8 x 40, policové podpěrky 5 x 5, hřebíčky 1,6 x 32 

 brusný papír,  

 Bochemit  čirý, nanášecí a ochranné pomůcky 

Vše dle níže přiloženého kusovníku. 

Materiál na příčky je v hrubých přířezech na délku, průřez opracován dle technické 

dokumentace na dané rozměry. OSB deska je ve výrobních formátech 2500 x 625 x 12 mm 

péro – drážka.  DTD – Laminovaná 18 mm je připravena dle kusovníku na čistý formát i 

s olepením ABS 2 mm na patřičných hranách. MDF bílá je v polotovaru velkoplošném 2800 x 

2070.  Druh materiálu a kování je možné dle možností zaměnit za obdobný typ. 

1.4. Výkresová dokumentace 

 výkres č. 1 3D pohled 

 výkres č. 2 3D pohled 

 výkres č. 3  nárys a řez A-A 

 výkres č. 4  řez  B-B



1.5. Kusovník 

Název Ks Délka Šířka Tloušťka Materiál 

Příčka díl 2 870 70 25 SM 

Příčka díl 2 350 70 25 SM 

Příčka stojka 7 1250 70 25 SM 

Příčka plášť 1 1300 870 12 OSB 

Příčka plášť 1 1300 350 12 OSB 

V. skříň bok 4 1180 320 18 DTD-L  

V. skříň půda, dno, mezistěna 3 364 315 18 DTD-L 

V. skříň půda, dno 2 314 315 18 DTD-L 

V. skříň police přestavitelné 1 363 307 18 DTD -L 

V. skříň police přestavitelné 4 313 307 18 DTD-L 

V. skříň boční krytí  1 1280 50 18 DTD-L 

V. skříň sokl 1 750 100 18 DTD-L 

V. skříň sokl 1 298 100 18 DTD-L 

V. skříň záda 1 1176 388 3 MDF bílá 

V. skříň záda 1 1176 338 3 MDF bílá 

Šatní tyč+úchyt+ vruty 1 Cca 
500 

   

Soklové nohy + vruty 8 100    

Vruty  Cca 40 60 4   

Vruty Cca 
200 

35 4   

Spojovací šrouby  4 30 M6   

konfirmáty 20 50 ǿ7   

Kolíky  1kg 40 ǿ 8   

Hřebíky 0,5 kg 32 1,6   

Policové podpěry 20  ǿ5   

Bochemit + nanášecí a 
ochranné pomůcky 

1 l     

 

  



3. varianta: Materiální a technické zabezpečení 

 

Téma č. 3 

MODEL ŠIKMÉ PŘÍČKY TVARU „L“ S VESTAVĚNOU SKŘÍNÍ 

1. Vybavení pracoviště a příprava materiálu 

1.1. Stroje a zařízení 

1. formátovací kotoučová pila na plošný materiál  

2. formátovací pila na řezivo  

3. stojanová pásová pila  

4. srovnávací frézka minimální šíře záběru 300 mm  

5. tloušťkovací frézka minimální šíře záběru 300 mm  

6. spodní stolová frézka s průměrem hřídele 30 mm  

7. vrtací dlabačka s upínací hlavou do minimálního průměru 25 mm  

8. stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm  

9. vrtačka vysukovací  

10. pásová bruska s minimální šíří brusného pásu 150 mm  

11. bruska hranová (tvarová)  

12. olepovačka hran na hrany tloušťky 0,5 mm, 1 mm a 2 mm a šířky hrany do 42 mm  

– Příjemky, výdejky zboží a surovin  

– Odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární 

ochrany  

– Počítač se základní softwarovou výbavou  

 

1.2. Pomůcky, nástroje, nářadí 

 

truhlářská hoblice, hoblík klopkař, římsovník, hladík, macek, uběrák, žlábkovec, cidič, úhelník 

dřevěný s příložníkem (200 mm), příložník ocelový, úhelník stavitelný (120 mm), úhelník 

ocelový (120 mm), pokosník dřevěný, pokosník ocelový, palička dřevěná (např. 250 g), 

palička gumová (Ø 60 mm x 120 mm), rejsek, kosořez - pokosnice, metr skládací, metr 

svinovací, ztužidlo truhlářské 200 mm, ztužidlo truhlářské 1000 mm, profi svěrka, sada dlát 

(6 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 26 mm), sada zapouštěcích dlát, brousek, sada šroubováků, 

hlubič kuželový, obtahovačka, kozinožka, kleště štípací, kleště kombinované, pila truhlářská 

sklopná 800 mm, pila ocaska, pila děrovka, pila čepovka, pila dýhovka, kleště rozváděcí na 

pilové listy, pilník na pily tříhranný, pilník hrubý na dřevo, rašple úsečová, rašple plochá, 

stěrka malířská (špachtle), vodováha, smetáček, tužka, kladivo, sada vrtáků 1 – 13mm, sada 

imbusových klíčů, ruční vrtačka, aku šroubovák, vrtací šablona na kolíky a policové 

podpěrky, atd. 

  



 

1.3. Materiál 

 masív smrk 

 OSB desky 12 mm 

 DTD – laminovaná 18mm s olepením 2 mm ABS 

 MDF 3 mm 

 soklové nohy s příchytkami soklu a vruty 

 šatní tyč s úchyty a vruty 

 vruty,  konfirmáty 7 x 50, kolíky 8 x 40, policové podpěrky 5 x 5, hřebíčky 1,6 x 32 

 brusný papír,  

 Bochemit  čirý, nanášecí a ochranné pomůcky 

Vše dle níže přiloženého kusovníku. 

Materiál na příčky je v hrubých přířezech na délku, průřez opracován dle technické 

dokumentace na dané rozměry. OSB deska je ve výrobních formátech 2500 x 625 x 12 mm 

péro – drážka.  DTD – Laminovaná 18 mm je připravena dle kusovníku na čistý formát i 

s olepením ABS 2 mm na patřičných hranách. MDF bílá je v polotovaru velkoplošném 2800 x 

2070.  Druh materiálu a kování je možné dle možností zaměnit za obdobný typ. 

1.4. Výkresová dokumentace 

 výkres č. 1 3D pohled 

 výkres č. 2 3D pohled 

 výkres č. 3  nárys a řez A-A 

 výkres č. 4  řez  B-B 



1.5. Kusovník 

Název Ks Délka Šířka Tloušťka Materiál 

Příčka díl 1 1000 70 25 SM 

Příčka díl 2 600 70 25 SM 

Příčka díl 1 Cca500 70 25 SM 

Příčka díl 1 Cca1000 70 25 SM 

Příčka stojka 8 1250 70 25 SM 

Příčka plášť 1 1300 1000 12 OSB 

Příčka plášť 1 1300 600 12 OSB 

V. skříň bok 2 1100 320 18 DTD-L  

V. skříň bok 2 780 320 18 DTD-L 

V. skříň půda,  1 364 318 18 DTD-L 

V. skříň dno 1 364 315 18 DTD-L 

V. skříň půda, 1 382 318 18 DTD-L 

V. skříň dno, mezistěna 2 382 315 18 DTD-L 

V. skříň police přestavitelné 2 363 315 18 DTD-L 

V. skříň sokl  1 818 100 18 DTD-L 

V. skříň sokl 1 298 100 18 DTD-L 

V. skříň boční krytí 1 1200 50 18 DTD-L 

V. skříň záda 1 992 406 3 MDF bílá 

V. skříň záda 1 672 338 3 MDF bílá 

Šatní tyč+úchyt+ vruty 1 Cca 500    

Soklové nohy + vruty 8 100    

Vruty  Cca 60 60 4   

Vruty Cca 
200 

35 4   

Spojovací šrouby  4 30 M6   

konfirmáty 20 50 ǿ7   

Kolíky  1kg 40 ǿ 8   

Hřebíky 0,5 kg 32 1,6   

Policové podpěry 8  ǿ5   

Bochemit + nanášecí a 
ochranné pomůcky 

1 l     

 



4. varianta: Materiální a technické zabezpečení 
 

Téma č. 4 

MODEL PODKROVNÍ PŘÍČKY S VESTAVĚNOU SKŘÍNÍ 

1. Vybavení pracoviště a příprava materiálu 

1.1. Stroje a zařízení 

1. formátovací kotoučová pila na plošný materiál  

2. formátovací pila na řezivo  

3. stojanová pásová pila  

4. srovnávací frézka minimální šíře záběru 300 mm  

5. tloušťkovací frézka minimální šíře záběru 300 mm  

6. spodní stolová frézka s průměrem hřídele 30 mm  

7. vrtací dlabačka s upínací hlavou do minimálního průměru 25 mm  

8. stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm  

9. vrtačka vysukovací  

10. pásová bruska s minimální šíří brusného pásu 150 mm  

11. bruska hranová (tvarová)  

12. olepovačka hran na hrany tloušťky 0,5 mm, 1 mm a 2 mm a šířky hrany do 42 mm  

– Příjemky, výdejky zboží a surovin  

– Odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární 

ochrany  

– Počítač se základní softwarovou výbavou  

 

1.2. Pomůcky, nástroje, nářadí 

 

truhlářská hoblice, hoblík klopkař, římsovník, hladík, macek, uběrák, žlábkovec, cidič, úhelník 

dřevěný s příložníkem (200 mm), příložník ocelový, úhelník stavitelný (120 mm), úhelník 

ocelový (120 mm), pokosník dřevěný, pokosník ocelový, palička dřevěná (např. 250 g), 

palička gumová (Ø 60 mm x 120 mm), rejsek, kosořez - pokosnice, metr skládací, metr 

svinovací, ztužidlo truhlářské 200 mm, ztužidlo truhlářské 1000 mm, profi svěrka, sada dlát 

(6 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 26 mm), sada zapouštěcích dlát, brousek, sada šroubováků, 

hlubič kuželový, obtahovačka, kozinožka, kleště štípací, kleště kombinované, pila truhlářská 

sklopná 800 mm, pila ocaska, pila děrovka, pila čepovka, pila dýhovka, kleště rozváděcí na 

pilové listy, pilník na pily tříhranný, pilník hrubý na dřevo, rašple úsečová, rašple plochá, 

stěrka malířská (špachtle), vodováha, smetáček, tužka, kladivo, sada vrtáků 1 – 13mm, sada 

imbusových klíčů, ruční vrtačka, aku šroubovák, vrtací šablona na kolíky a policové 

podpěrky, atd. 

  



 

1.3. Materiál 

 masív smrk 

 OSB desky 12 mm 

 DTD – laminovaná 18mm s olepením 2 mm ABS 

 MDF 3 mm 

 soklové nohy s příchytkami soklu a vruty 

 šatní tyč s úchyty a vruty 

 vruty,  konfirmáty 7 x 50, kolíky 8 x 40, policové podpěrky 5 x 5, hřebíčky 1,6 x 32 

 brusný papír,  

 Bochemit  čirý, nanášecí a ochranné pomůcky 

Vše dle níže přiloženého kusovníku. 

Materiál na příčky je v hrubých přířezech na délku, průřez opracován dle technické 

dokumentace na dané rozměry. OSB deska je ve výrobních formátech 2500 x 625 x 12 mm 

péro – drážka.  DTD – Laminovaná 18 mm je připravena dle kusovníku na čistý formát i 

s olepením ABS 2 mm na patřičných hranách. MDF bílá je v polotovaru velkoplošném 2800 x 

2070.  Druh materiálu a kování je možné dle možností zaměnit za obdobný typ. 

1.4. Výkresová dokumentace 

 výkres č. 1 3D pohled 

 výkres č. 2 3D pohled 

 výkres č. 3  nárys a řez A-A 

 výkres č. 4  řez  B-B 



 

1.5. Kusovník 

Název Ks Délka Šířka Tloušťka Materiál 

Příčka díl 1 600 70 25 SM 

Příčka díl 2 675 70 25 SM 

Příčka díl 1 Cca1000 70 25 SM 

Příčka díl 4 1250 70 25 SM 

Příčka díl 3 715 70 25 SM 

Příčka plášť 1 841 675 12 OSB 

Příčka plášť 1 1275 600 12 OSB 

V. skříň bok 2 1050 350 18 DTD-L  

V. skříň půda 1 618 348 18 DTD-L 

V. skříň dno 1 618 345 18 DTD-L 

 V. skříň mezistěna pevná 1 722 343 18 DTD -L 

V. skříň police přestavitelné 2 300 330 18 DTD-L 

V. skříň police pevná 1 618 136 18 DTD-L 

V. skříň sokl  1 654 100 18 DTD-L 

V. skříň sokl 1 328 100 18 DTD-L 

V. skříň záda 1 750 642 3 MDF bílá 

Šatní tyč+úchyt+ vruty 1 Cca 500    

Soklové nohy + vruty 5 100    

Vruty  Cca 50 60 4   

Vruty Cca 
200 

35 4   

Policové podpěry  8  ǿ5   

konfirmáty 22 50 ǿ7   

Kolíky  1kg 40 ǿ 8   

Hřebíky 0,5 kg 32 1,6   

Bochemit + nanášecí a 
ochranné pomůcky 

1 l     
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3. ČÁST: Kontrola konkrétního zadání  
 
3.1 Kontrola dodržení časového limitu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. varianta:  
 

Činnost podle zadání Časový limit (v min.) 

Čtěte pečlivě  dokumentací výrobku, vypracujte písemně kusovník materiálu 
s výpočtem čisté spotřeby 

20 

Zvolte vhodný pracovní postup, nářadí, nástroje a proveďte vhodný výběr potřebného 
materiálu. 

30 

Popište možné rizika BOZP, požární ochrany a hygieny práce při výrobě. Používejte 
předepsané ochranné pracovní prostředky při práci a vysvětlete jejich ochrannou 
funkci.  Udržujte pořádek na pracovišti. 

 

30 

Proveďte zhotovení příčky s vestavěnou skříní (rýsování, řezání, hoblování, frézování, 
vrtání, šroubování, broušení, kompletace, atd.) a popište jednotlivé pracovní operace, 
obráběcí nástroje a kontrolu obrábění. Písemně zaznamenejte skutečný čas 
jednotlivých pracovních operací. 

 

410 

Osaďte do výrobku spojovací prvky a kování (šatní tyč, soklové nohy, spojovací šrouby, 
vruty, hřebíky, aj.) 

 

180 
 

Připravte povrch příčky a impregnační prostředek, proveďte povrchovou úpravu 
dřevěných dílu příčky impregnací proti dřevokaznému hmyzu.  Navrhněte jinou možnost 
úpravy povrchu a popište její technologický postup. 

 

60 

Proveďte kompletaci a kontrolu výrobku. Navrhněte způsoby balení, skladování, 
manipulace a expedice vestavěných výrobků. 

 

90 

Popište vzniklé odpady při truhlářské výrobě a vysvětlete jejich další skladování, využití, 
recyklaci a likvidaci. 

 

15 

Doba trvání zkoušky 835 minut 

 

Pokyny: Do každé tabulky si přidejte nebo uberte řádky podle činností (úkolů) v konkrétním 

zadání. Do žlutě označených částí kopírujte činnosti (úkoly) z vytvořeného konkrétního 

zadání. Do zeleně označených částí uveďte ke každé činnosti kvalifikovaný odhad časového 

limitu, ve kterém musí uchazeč činnost vykonat. Hodnoty uvádějte v minutách. Zkontrolujte 

správnost součtu. Výsledná doba trvání zkoušky pro kteroukoliv z variant nesmí být 

v rozporu s požadavky v hodnoticím standardu. Pokud by byl časový limit kterékoliv 

varianty zadání v rozporu s časovým limitem v hodnoticím standardu, je třeba upravit 

konkrétní zadání. 

 

DŮLEŽITÉ: Vzdělávací program včetně konkrétního zadání musí být v souladu s hodnoticím 

standardem. POKUD MÁTE NĚJAKÉ NÁVRHY NA ÚPRAVU STANDARDU, 

NEZAPRACOVÁVEJTE JE DO REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU, ALE NAPIŠTE JE DO 

FORMULÁŘE PRO NÁVRHY NA ZMĚNY V NSK. Své návrhy odevzdejte koordinátorovi a 

my je předáme pracovníkům projektu Národní soustava kvalifikací. 
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2. varianta:  
 

Činnost podle zadání Časový limit (v min.) 

Čtěte pečlivě  dokumentací výrobku, vypracujte písemně kusovník materiálu 
s výpočtem čisté spotřeby 

20 

Zvolte vhodný pracovní postup, nářadí, nástroje a proveďte vhodný výběr potřebného 
materiálu. 

30 

Popište možné rizika BOZP, požární ochrany a hygieny práce při výrobě. Používejte 
předepsané ochranné pracovní prostředky při práci a vysvětlete jejich ochrannou 
funkci.  Udržujte pořádek na pracovišti. 

 

30 

Proveďte zhotovení příčky s vestavěnou skříní (rýsování, řezání, hoblování, frézování, 
vrtání, šroubování, broušení, kompletace, atd.) a popište jednotlivé pracovní operace, 
obráběcí nástroje a kontrolu obrábění. Písemně zaznamenejte skutečný čas 
jednotlivých pracovních operací. 

 

380 

Osaďte do výrobku spojovací prvky a kování (šatní tyč, soklové nohy, spojovací šrouby, 
vruty, hřebíky, aj.) 

 

180 
 

Připravte povrch příčky a impregnační prostředek, proveďte povrchovou úpravu 
dřevěných dílu příčky impregnací proti dřevokaznému hmyzu.  Navrhněte jinou možnost 
úpravy povrchu a popište její technologický postup. 

 

50 

Proveďte kompletaci a kontrolu výrobku. Navrhněte způsoby balení, skladování, 
manipulace a expedice vestavěných výrobků. 

 

75 

Popište vzniklé odpady při truhlářské výrobě a vysvětlete jejich další skladování, využití, 
recyklaci a likvidaci. 

 

15 

Doba trvání zkoušky 780 minut 
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3. varianta:  
 

Činnost podle zadání Časový limit (v min.) 

Čtěte pečlivě  dokumentací výrobku, vypracujte písemně kusovník materiálu 
s výpočtem čisté spotřeby 

20 

Zvolte vhodný pracovní postup, nářadí, nástroje a proveďte vhodný výběr potřebného 
materiálu. 

40 

Popište možné rizika BOZP, požární ochrany a hygieny práce při výrobě. Používejte 
předepsané ochranné pracovní prostředky při práci a vysvětlete jejich ochrannou 
funkci.  Udržujte pořádek na pracovišti. 

 

30 

Proveďte zhotovení příčky s vestavěnou skříní (rýsování, řezání, hoblování, frézování, 
vrtání, šroubování, broušení, kompletace, atd.) a popište jednotlivé pracovní operace, 
obráběcí nástroje a kontrolu obrábění. Písemně zaznamenejte skutečný čas 
jednotlivých pracovních operací. 

 

400 

Osaďte do výrobku spojovací prvky a kování (šatní tyč, soklové nohy, spojovací šrouby, 
vruty, hřebíky, aj.) 

 

150 
 

Připravte povrch příčky a impregnační prostředek, proveďte povrchovou úpravu 
dřevěných dílu příčky impregnací proti dřevokaznému hmyzu.  Navrhněte jinou možnost 
úpravy povrchu a popište její technologický postup. 

 

60 

Proveďte kompletaci a kontrolu výrobku. Navrhněte způsoby balení, skladování, 
manipulace a expedice vestavěných výrobků. 

 

90 

Popište vzniklé odpady při truhlářské výrobě a vysvětlete jejich další skladování, využití, 
recyklaci a likvidaci. 

 

15 

Doba trvání zkoušky 805 minut 
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4. varianta:  

Činnost podle zadání Časový limit (v min.) 

Čtěte pečlivě  dokumentací výrobku, vypracujte písemně kusovník materiálu 
s výpočtem čisté spotřeby 

20 

Zvolte vhodný pracovní postup, nářadí, nástroje a proveďte vhodný výběr potřebného 
materiálu. 

20 

Popište možné rizika BOZP, požární ochrany a hygieny práce při výrobě. Používejte 
předepsané ochranné pracovní prostředky při práci a vysvětlete jejich ochrannou 
funkci.  Udržujte pořádek na pracovišti. 

 

30 

Proveďte zhotovení příčky s vestavěnou skříní (rýsování, řezání, hoblování, frézování, 
vrtání, šroubování, broušení, kompletace, atd.) a popište jednotlivé pracovní operace, 
obráběcí nástroje a kontrolu obrábění. Písemně zaznamenejte skutečný čas 
jednotlivých pracovních operací. 

 

420 

Osaďte do výrobku spojovací prvky a kování (šatní tyč, soklové nohy, spojovací šrouby, 
vruty, hřebíky, aj.) 

 

160 
 

Připravte povrch příčky a impregnační prostředek, proveďte povrchovou úpravu 
dřevěných dílu příčky impregnací proti dřevokaznému hmyzu.  Navrhněte jinou možnost 
úpravy povrchu a popište její technologický postup. 

 

60 

Proveďte kompletaci a kontrolu výrobku. Navrhněte způsoby balení, skladování, 
manipulace a expedice vestavěných výrobků. 

 

100 

Popište vzniklé odpady při truhlářské výrobě a vysvětlete jejich další skladování, využití, 
recyklaci a likvidaci. 

 

15 

Doba trvání zkoušky 825 minut 
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3.2 Kontrola zadání podle ověřovaných kompetencí dle kritérií hodnoticího standardu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborná způsobilost / kritéria hodnocení 
Způsoby ověření dle 
NSK 

Možnosti ověření podle konkrétního 
zadání 

Název odborné způsobilosti: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

a) kritérium hodnocení:………………… způsob ověření:…… 1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 

…… …… …… …… 

b) kritérium hodnocení: ……………….. způsob ověření: ……    1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 

…… …… …… …… 

c) kritérium hodnocení: ……………….. způsob ověření: …… 1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 

…… …… …… …… 

d) kritérium hodnocení: ……………….. způsob ověření: …… 1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 

…… …… …… …… 

e) kritérium hodnocení: ……………….. způsob ověření: …… 1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 

…… …… …… …… 

f) kritérium hodnocení: ……………….. způsob ověření: …… 1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 

…… …… …… …… 

g) kritérium hodnocení: ……………….. způsob ověření: …… 1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 

…… …… …… …… 

h) kritérium hodnocení: ……………….. způsob ověření: …… 1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 

…… …… …… …… 

 
 
 

Pokyny:  

1. Nejprve si nakopírujte níže uvedenou tabulku tolikrát, kolik je v hodnoticím 
standardu odborných způsobilostí.  

2. Pak si v každé tabulce přizpůsobte počet řádků pro kritéria hodnocení podle 
hodnoticího standardu. 

3. Do žlutě označených částí pouze kopírujte z hodnoticího standardu, neměňte 
formulace. 

4. Proveďte zpětnou kontrolu shody hodnoticího standardu se čtyřmi variantami 
konkrétního zadání.  Pokud se způsoby ověření ze standardu neshodují 
s konkrétním zadáním, musíte upravit konkrétní zadání. V rubrice „Možnosti ověření 
podle konkrétního zadání“ kontrolujete shodu všech 4 variant zadání se standardem 
tak, že si kladete otázku: Je možné ověřit splnění tohoto kritéria pro hodnocení 
prostřednictvím vytvořeného konkrétního zadání? Pokud ano, vyplníte do zeleně 
označeného políčka „Ano“. Pokud zjistíte, že některé kritérium hodnocení nelze 
ověřit prostřednictvím úkolů, které jste stanovili v konkrétním zadání, je nutné, 
abyste příslušným způsobem změnili toto konkrétní zadání.  

5. CÍLEM JE, ABY BYLY VŠECHNY 4 VARIANTY KONKRÉTNÍHO ZADÁNÍ VE SHODĚ 
S HODNOTICÍM STANDARDEM.  
SHODU POTVRZUJETE A GARANTUJETE TÍM, ŽE PRO VŠECHNY VARIANTY A 
KRITÉRIA HODNOCENÍ UVEDETE V TABULCE „ANO“.  

 

DŮLEŽITÉ: Vzdělávací program včetně konkrétního zadání musí být v souladu 

s hodnoticím standardem. POKUD MÁTE NĚJAKÉ NÁVRHY NA ÚPRAVU 

STANDARDU, NEZAPRACOVÁVEJTE JE DO REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU, 

ALE NAPIŠTE JE DO FORMULÁŘE PRO NÁVRHY NA ZMĚNY V NSK. Své návrhy 

odevzdejte koordinátorovi a my je předáme pracovníkům projektu Národní soustava 

kvalifikací. 


