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ORÝSOVÁNÍ TRUHLÁŘSKÝCH A TESAŘSKÝCH
SPOJŮ
Přesnost prováděného výrobku, ať už se jedná o spoj, celý výrobek, či pouhý řez
konstrukcí, je ovlivněna správným překreslením na polotovar. Musíme vycházet
z projektové dokumentace. Tou je truhlářský výkres. V něm je výrobek zobrazen
v určitém měřítku. Velikost měřítka je uvedena v tabulce. Rozměr přenesený na
polotovar není stejný jako v plánku. Proto je potřeba řádně přečíst uvedené rozměry,
které jsou nadepsané nad kótovacími čarami.
Na dřevo se tvar výrobku kreslí měkkou tužkou (číslo 1), tesařskou tužkou, nebo se
vyrývá ostrými hroty. Nevhodné je používat fixy, protože se na výrobku rozpíjí, čímž
se čáry stávají nepřesnými.
Podle typu výrobku volíme i jeho povrchové opracování. Někdy stačí hrubě nařezat
(prkna, latě, hranoly na krov), jindy je třeba výrobky předem povrchově vyhladit
(protahovačka).

Ke kreslení na dřevo se používají tyto rýsovací pomůcky:
1) Metr skládací
Nanášíme délkové rozměry (výška, hloubka, tloušťka, délka a šířka). Využití
pouze na kratší vzdálenosti.
2) Metr svinovací
Použití je stejné, může se využít i na větší rozměry.
3) Pásmo
Pro měření na velké vzdálenosti, jako například bednění, krovy, stropy aj.
4) Úhelník
Pro kontroly a vynášení pravých úhlů. Jsou dřevěné i kovové. Správnost
měření se provede otočením úhelníku. Souhlasí - li čára je kolmice správně.

5) Rejsek
Pomůcka, kterou provádíme přenášení rovnoběžných čar.
6) Kružidlo
Rýsujeme jím kružnice, části oblouků, úseče a výseče kruhů. Další použití
může být při přenášení vzdáleností, tzv. odpichovátko.
7) Úhloměr
Úhloměrem vynášíme velikosti úhlů.
8) Pokosník
Má dvě pohyblivá ramena, která se utažením šroubu zafixují, podle
odměřeného úhlu. Čáry podle pokosníku jsou šikmé rovnoběžky.
9) Posuvné měřítko (šuplera)
Nejpřesnější pomůcka, která měří a kontroluje venkovní (vnější), vnitřní
rozměry a také hloubky výrobků. Měří na desetiny milimetru.
10) Vodováha
Pro přenesení vodorovné roviny. Například u dřevěných obložení, schodů,
parapetů, podlah, stropů.
11) Šablony
Dělají se z papíru, překližky, kartonu apod. Používají se, pokud je daný spoj
vyráběn opakovaně.
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