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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP PRO DŘEVO A KOVO OBORY
ODBORNÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL
DŘEVOVÝROBA
Milan SLUKA
Václav JAKUBČÍK
1 Úvod
Odborný kemp byl určen pro talentované žáky 1. ročníků oboru vzdělávání 33-56-H/01
Truhlář, a to jako čtyřdenní odborný seminář, který byl rozdělen do teoretických
a praktických bloků. Teoretické bloky byly realizovány převážně jako přednášky doplněné
multimediálními didaktickými pomůckami nebo jako přednáška s praktickým cvičením
(v případě představení specializovaného softwaru na přípravu výroby kancelářského
a kuchyňského nábytku). Praktické bloky na rozdíl od teoretických nerozvíjely jen praktické
vědomosti, ale především žáky zdokonalovaly v praktických dovednostech.
Při sestavování a přípravě obsahu jednotlivých bloků jsme volili témata, která ve výuce
oboru Truhlář často chybí nebo témata, která se vyučují jen v oborech umělecky zaměřených
(umělecký truhlář). Hlavním tématem odborného kempu, respektive praktickým úkolem, byla
řezba včetně povrchové úpravy voskováním. Tento hlavní úkol doprovázely doplňující bloky
jako např. soustružení, nanášení šelakové politury, seznámení se specializovaným softwarem
pro truhláře a přednáška o vývoji dřevěných oken.
Po celou dobu trvání odborného kempu byly pro zpestření volných odpoledních hodin
připraveny kulturní a sportovní doprovodné akce, např. exkurze hradu Rabí, malá kopaná,
posezení u ohně apod.
2 Podrobný harmonogram odborného kempu dřevovýroba s přehledem zpracovávaných
témat a úkolů
Časový harmonogram
25.6. 2012
17:00 – 18:30 – příjezd, registrace a ubytování účastníků
19:00 – zahájení odborného kempu
18:00 – doprovodný program (vychovatelé)
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26.6.2012
07:40 –
–
–
–
–
08:00 –
–
–
–
–
08:30 –
–
–
08:45 –
–
–
–
11:15 –
11:45 –
–
–
–
15:00 –
–
27.6.2012
07:40 –
08:00 –
–
10:15 –
–
–
10:30 –
11:15 –
11:45 –
–
–
12:45 –
–
–
–

truhlářská dílna (Sluka, Jakubčík)
přivítání účastníků
seznámení s harmonogramem kempu
seznámení s pracovištěm (truhlářská dílna, mech. dílna, galerie apod.)
upozornění na bezpečnostní rizika
úvodní instruktáž – řežba (Sluka)
ukázka výrobků
ukázka řezbářského nářadí
ukázka řezby
ukázka výroby šablon
instruktáž – ostření řezbářských dlát (Sluka)
ostření nářadí
údržba nářadí a BOZP
nácvik řezby dle předlohy (Sluka, Jakubčík)
příprava materiálu a jeho bezpečné upnutí k pracovnímu stolu
rýsování podle šablony
řezba
oběd
software Merick Calc 3000 (Sluka)
seznámení se softwarem
příklady uplatnění softwaru v praxi
nácvik ovládání softwaru
ukončení a vyhodnocení pracovního dne
vyhodnocení dne
Doprovodné akce – svačina – večeře
doplňující instruktáž – řezba (Sluka, Jakubčík)
nácvik řezby dle předlohy (Sluka, Jakubčík)
dokončování řezby
kontrola zhotovené řezby + průběžná instruktáž (Sluka, Jakubčík)
povrchová úprava – voskování
montáž kování na zavěšení řezby
nácvik a zhotovení povrchové úpravy včetně montáže závěsného kování
oběd
ukázka soustružení – kulatý rámeček (Sluka)
technika soustružení, BOZP, nástroje, vypalování, broušení, PU apod.
možnost vyzkoušení
ukázka – šelak, šelaková politura (Jakubčík, Makrlík)
technika nanášení
použití a oprava šelakové politury
možnost vyzkoušení
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13:45 –
–
–
–
15:00 –
–

28.6.2012
07:40 –
12:00 –
12:30 –
13:00 –

přednáška eurookna (Jakubčík)
vlastnosti
konstrukce
povrchová úprava
ukončení a vyhodnocení pracovního dne
vyhodnocení dne
Doprovodné akce – svačina – večeře
exkurze – odjezd
oběd
závěr a vyhodnocení kempu
odjezd účastníků kempu

2.1 Pondělí 25. června 2012 – Hlavní činnost dne: Zahájení
První den odborného kempu byl výhradně věnován příjezdu, ubytování a přivítání
účastníků. Po vyřízení nezbytných formalit se účastníci, lektoři (učitelé odborného výcviku),
zástupci vedení pořádající střední školy a zástupci Plzeňského kraje sešli na slavnostním
zahájení odborného kempu. Celý seznamovací večer byl ukončen prohlídkou zámecké kaple,
návštěvou zdejší galerie „Pod věží“, kde jsou vystaveny maturitní a ročníkové práce žáků
pořádající školy a poznávací procházkou blízkého okolí.
-

představení lektorů, kteří provázeli účastníky v průběhu celého kempu (Milan Sluka,
Bc. Václav Jakubčík)
seznámení s účastníky odborného kempu dřevovýroba (prezenční listina)
seznámení s obsahem a časovým harmonogramem odborného kempu
příspěvky představitelů Plzeňského kraje a zástupců vedení pořádající střední školy
prohlídka zdejší zámecké kaple doprovázená zasvěceným výkladem ředitele
pořádající střední školy
návštěva expozice výrobků žáků střední školy Oselce - „Galerie pod věží“
poznávací procházka obcí Oselce a blízkého okolí – seznámení s historií obce

2.2 Úterý 26. června 2012 – Hlavní činnost dne: Řezba
Hlavní náplní druhého dne odborného kempu byl nácvik řezby dle připravené předlohy.
Samotnému nácviku řezby předcházelo školení bezpečnosti práce zaměřené na práci s ručním
řezným nářadím, na upínání a manipulaci s obrobkem. Na školení BOZP navazovala odborná
instruktáž, při které instruktoři seznámili účastníky s různými druhy řezbářských dlát, s jejich
údržbou a ostřením. Odborná instruktáž plynule přešla v praktickou ukázku ostření
řezbářských dlát a k ukázce bezpečného držení řezbářského nářadí. Po ukončení instruktáže
lektoři předvedli konkrétní cvičnou řezbu, kterou měli účastníci následovně zhotovit. Během
plnění zadaného úkolu neustále lektoři monitorovali práci účastníků. V případě zjištění
nevhodného postupu nebo nebezpečného držení řezného nástroje byli účastníci individuálně
instruováni, popřípadě jim byly některé operace opětovně předvedeny.
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-

-

seznámení s pracovištěm – truhlářská dílna SŠ Oselce
krátké školení bezpečnosti práce – odborná učebna na úseku truhlářské dílně
odborná instruktáž zaměřená na řezbářské práce a nářadí – truhlářská dílna
praktická ukázka ostření řezbářských dlát
technologické postupy řezby a příprava šablon
zadání úkolu a jeho praktické předvedení lektory (Milan Sluka, Bc. Václav
Jakubčík)
přidělení ručního nářadí, nástrojů a zařízení - truhlářská hoblice, železné poděráky,
truhlářská svěrka, sada řezbářských dlát, brusné prostředky na dláta a šablona
řezaného motivu
přidělení materiálu – deska masivního materiálu z olšového dřeva o rozměrech
250x250 mm a tloušťce 25 mm
plnění zadaného úkolu při neustálém dohledu lektorů, kteří kontrolovali dodržování
BOZP a technologického postupu
kontrola a hodnocení plnění zadaného úkolu

Zadané úkoly:
- organizace pracoviště (pracovního místo účastníka)
- přesné překreslení motivu řezby podle šablony
- dodržování BOZP (odkládání dlát, upnutí materiálu apod.)
- dodržování technologického postupu řezby
- vyhotovení řezby do určeného tvaru a stádia rozpracovanosti
Dalšími aktivitami druhého dne odborného kempu byla přednáška spojená s praktickým
cvičením. Odborná přednáška se týkala specializovaného softwaru „Merick Calc 3000“, který
je určen pro malé a středně velké truhlářské provozy zabývající se výrobou kancelářského
a kuchyňského nábytku, respektive výrobou nábytku z velkoplošného materiálu. Software je
členěn do několika modulů, jako je např. sklad, skladové doklady, nabídky, výroba apod.
Tento software urychluje přípravu výroby daného nábytku a zjednodušuje vypracování
nabídky pro zákazníka, která může být pro větší názornost doplněna 3D vizualizací kompletu
nebo jednotlivých kusů nábytku.
Přednáška byla rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části lektor
za pomoci digitálních didaktických pomůcek předvedl možnosti využití softwaru v praxi
a seznámil účastníky s možností získání bezplatné demoverze pro možnost vyzkoušení
softwaru v domácím prostředí. Druhá, praktická část byla koncipována jako praktické cvičení
pod přímým vedením instruktora. Každý žák měl k dispozici školní PC a prostřednictvím
digitálního didaktického zařízení sledoval jednotlivé operace, a tak si mohli účastníci např.
vyzkoušet zadání položky do skladu nebo vymodelovat dolní skříňku kuchyňské linky.
-

seznámení s vlastnostmi specializovaného softwaru – odborná učebna truhlářské
dílny
upozornění na možnost získání bezplatné demoverze softwaru
instalace a nastavení softwaru – seznámení
předvedení modulu adresář
předvedení modulu sklad
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předvedení modulu skladové doklady
předvedení modulu nabídka – volný modelář, parametrický modelář 3D vizualizace
předvedení modulu výroba – soupis položek, soupis dílců, soupis materiálu,
nářezové plány apod.
- nácvik zadání skladových položek – jednoduchá komponenta, výrobek, sada apod.
- nácvik vytvoření dolní skříňky kuchyňské linky v parametrickém modeláři
Zadané úkoly:
- seznámení se specializovaným softwarem určeným pro přípravu výroby
kancelářského a kuchyňského nábytku
- předvedení možností využití softwaru v praxi
- nácvik zadání skladových položek a vedení skladu
- nácvik práce s parametrickým modelářem
-

Po ukončení výukového dne následoval čas osobního volna, který účastníci započali
krátkým odpočinkem na pokojích internátu nebo relaxací v zámeckém parku střední školy.
Následovala exkurze do nedaleké obce Rabí, kde se nachází zřícenina stejnojmenného
středověkého hradu. Celý večer byl zakončen příjemným seznamovacím večírkem u
táborového ohně s možností opékání tradičních uzenin.
2.3 Středa 27. června 2012 – Hlavní činnost dne: Povrchová úprava řezby
Třetímu dnu odborného kempu opět vládla řezba a její praktický nácvik. Pracovní den
byl zahájen doplňující instruktáží, při které lektoři kladli důraz na nejčastější chyby
z předešlého výukového dne. Po upozornění na nejčastější chyby předvedli lektoři další již
dokončovací operace navazující na úkoly z minulého dne. Když účastníci řezbu dokončili,
přistoupili lektoři k praktické instruktáži, která se týkala povrchové úpravy vhodné pro
dokončování dřevořezeb. Pro zhotovenou řezbu zvolili lektoři jako nejvhodnější povrchovou
úpravu dekorativní vosk (tónovaný), a to pro jeho snadné a rychlé nanášení.
-

doplňující instruktáž – chyby z minulého dne
předvedení a zadání nových úkolů – dokončení řezby
plnění zadaného úkolu při neustálém dohledu lektorů, kteří kontrolovali dodržování
BOZP a technologického postupu
kontrola a vyhodnocení dokončené řezby
odborná instruktáž – povrchová úprava – hygiena práce
ukázka technologického postupu voskování (nanesení, vykartáčování, leštění apod.)
nácvik a plnění zadaného úkolu při neustálém dohledu lektorů, kteří kontrolovali
dodržování hygieny práce
montáž kování pro zavěšení řezby
kontrola a hodnocení dokončeného výrobku

Zadané úkoly:
- organizace pracoviště (pracovního místo účastníka)
- dodržování BOZP (odkládání dlát, upnutí materiálu apod.)
- dodržování technologického postupu řezby
- dokončení řezby
- povrchová úprava dřevořezby voskováním
- vyhodnocení dokončeného výrobku
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Po dokončení řezby následovaly další aktivity ve formě přednášek, v některých
případech doplněných praktickou ukázkou.
První aktivitou, která následovala po řezbě, byla ukázka soustružení. Tuto přednášku
s praktickou ukázkou jsme zařadili z důvodu zajímavého způsobu obrábění dřeva a výroby
specifických výrobků. Přednáška se týkala bezpečnosti práce na soustruhu, popisu
jednotlivých dílů, seřízení soustruhu a rozdělení a použití soustružnických dlát. Předmětem
praktické ukázky soustružení bylo upínání materiálu, soustružení tvarovaného válce,
soustružení dřevěného talíře a vypalování ozdobných pruhů a rysek díky využití tepla
vznikající při tření dvou materiálů. Po ukončení praktické ukázky si mohl každý účastník
vyzkoušet soustružení a vypalování ozdobné linky.
-

popis a soustruhu a příslušenství
bezpečnost práce na soustruhu
ukázka různých možností upínání materiálu do soustruhu
ukázka různých možností soustružení
ukázka broušení obrobků při soustružení
ukázka vypalování ozdobných linek díky tření dvou materiálů
nácvik soustružení účastníky kempu

Zadané úkoly:
- přiblížit účastníkům soustruh a obrábění dřeva soustružením
- předvedení práce na soustruhu
- umožnit účastníkům vyzkoušet si některé operace při práci na soustruhu
Další aktivitou třetího dne kempu bylo seznámení a ukázka použití a nanášení šelakové
politury. Přednáška byla členěna do dvou bloků, a to do bloku teoretického, kdy lektor popsal
původ, druhy a přípravu šelaku a do bloku praktického, kde lektor prakticky předvedl celý
postup nanášení šelakové politury včetně přípravy základní plochy a podkladního nátěru.
-

seznámení s původem přírodní pryskyřice (šelaku) a její získávání
představení používaných druhů šelaku
ukázka přípravy šelakové politury
příprava upravované plochy napouštěním
ukázka tradičního postupu nanášení šelakové politury
krátký nácvik nanášení šelakové politury
ukázka jednoduchých oprav šelakové politury

Zadané úkoly:
- seznámená s použitím šelakové politury a tradičním nanášením
- umožnit účastníkům krátký nácvik nanášení šelakové politury
Poslední aktivitou třetího výukového dne kempu byla přednáška zaměřená na historický
vývoj dřevěných oken od jednoduchých historických konstrukcí až po dnešní nejpoužívanější
dřevěné eurookno. Přednáška se nevěnovala jen samotné konstrukci, ale také např. druhům
skla, možnostmi zasklívání a izolačním schopnostem v současnosti používaných oken. Celá

7

přednáška byla doplněna obrazovým materiálem, modely a videoukázkami výroby dřevěných
oken.
-

seznámení s historickým vývojem výroby dřevěných oken
ukázka konstrukce a možností zasklívání eurooken na modelech
seznámení s používaným příslušenstvím dřevěných oken
ukázka výroby dřevěného okna – videoukázka
seznámení s izolačními vlastnostmi dřevěných oken
ukázka jednoduchých oprav šelakové politury

Zadané úkoly:
- přiblížení historického vývoje dřevěných oken a seznámení s trendem současné
výroby oken
Po ukončení a vyhodnocení pracovního dne se účastníci odebrali odpočívat, aby nabrali
nové síly na připravovaný a s napětím očekávaný zápas v malé kopané. V zápase se postavilo
mužstvo složené z účastníků kempu kovovýroby proti mužstvu složenému z účastníků kempu
dřevovýroby. Přes urputnou snahu všech zúčastněných skončilo velké klání nerozhodně.
2.4 Čtvrtek 28. června 2012 – Hlavní činnost dne: Exkurze
Čtvrtý, poslední den odborného kempu byl věnován návštěvě nedalekého
dřevozpracujícího podniku Haas Fertigbau v obci Chanovice. Tento dřevozpracující podnik
evropských rozměrů se zabývá výrobou dřevostaveb a výrobou dřevěných materiálů
a polotovarů pro truhlářskou výrobu. Díky dostatku času, který jsme prohlídce věnovali,
a ochotě marketingového oddělení firmy Haas Fertigbau jsme se seznámili se všemi provozy
závodu. Celou prohlídku jsme zahájili na provozu plně automatizovaného rámového katru, ze
kterého jsme se přes halu, kde vyrábějí spárovky, lepené hranoly a další polotovary, přemístili
do provozu vyrábějící dřevostavby a prohlídku jsme ukončili ve vzorovém domě.
Po opuštění dřevozpracujícího podniku jsme se přesunuli do zdejšího muzea (obce),
které se pyšní nově vybudovanou rozhlednou a skanzenem sestaveným z historických
příbytků dovezených z různých koutů klatovského okresu.
Odborný kemp byl slavnostně ukončen za účasti vedení pořádající střední školy
a zástupců Plzeňského kraje, kteří účastníkům předali certifikáty potvrzující účast na
odborném kempu. Na závěr se s poděkováním za příkladný přístup k plnění zadaných úkolů
rozloučil s účastníky kempu ředitel pořádající střední školy.

3 Závěr
Uvedená programová náplň odborného kempu dřevovýroba i způsob práce se setkaly
s kladným ohlasem, o čemž svědčila pozitivní hodnocení, kterých se nám dostalo. Stejně
důležitým výstupem je především velmi kvalitní práce účastníků a kvalita vytvořených
výrobků v průběhu kempu. Veškeré výrobky si účastníci odvezli jako dárky pro své rodiče,
nebo jako ukázku svým učitelům a spolužákům.
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
Registrační číslo CZ.1.07/1.2.03/02. 0001
ODBORNÝ KEMP PRO DŘEVO A KOVO OBORY
ODBORNÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL
KOVOVÝROBA - TEPÁNÍ
Miroslav LÁVIČKA
Jiří WALLNER
1 Úvod
Odborný kemp byl určen pro talentované žáky strojírenských oborů vzdělávání, a to
jako čtyřdenní odborný seminář, který byl rozdělen do jednoho teoretického, dvou
praktických bloků a exkurse konané závěrečný den odborného kempu ve firmě Haas
Fertigbau v obci Chanovice. Teoretický blok byl realizován jako přednáška doplněná
multimediálními didaktickými pomůckami. Převažující praktické bloky navazovali na
praktické vědomosti a dovednosti žáků získané dosavadním studiem, a rozvíjely je v oblasti
tepání a rýhování plechu.
Při sestavování a přípravě obsahu jsme zvolili téma, která ve výuce strojírenských oborů
chybí nebo se vyučuje jen v oborech umělecky zaměřených (uměleckořemeslné zpracování
kovů – práce zámečnické a kovářské). Hlavním tématem odborného kempu, respektive
praktickým úkolem, bylo tepání a rýhování misky z ocelového a měděného plechu včetně
povrchové úpravy kartáčováním a voskováním. Tento hlavní úkol doprovázely doplňující
bloky jako např. přednáška o výrobě zbroje (brnění).
Po celou dobu trvání odborného kempu byly pro zpestření volných odpoledních hodin
připraveny kulturní a sportovní doprovodné akce, např. exkurze hradu Rabí, malá kopaná,
posezení u ohně apod.
2 Podrobný harmonogram odborného kempu kovovýroba s přehledem zpracovávaných
témat a úkolů
Časový harmonogram
25.6. 2012
17:00 – 18:30 – příjezd, registrace a ubytování účastníků
19:00 – zahájení odborného kempu
18:00 – doprovodný program (vychovatelé)
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26.6.2012
07:40 –
–
–
–
–
08:00 –
–
–
–
–
–
–
–
08:45 –
–
–
–
11:00 –
11:30 –
–
15:00 –
–

kovářská dílna (Jiří Wallner, Miroslav Lávička)
přivítání účastníků
seznámení s harmonogramem kempu
seznámení s pracovištěm (kovářská dílna, mech. dílna, galerie apod.)
upozornění na bezpečnostní rizika
úvodní instruktáž – (Jiří Wallner, Miroslav Lávička)
stříhání kovů, tepání
ukázka nářadí na tepání
ukázka vystřihnutého polotovaru ocelové misky pro tepání
ukázka vyrobené tepané a rýhované misky z ocelového plechu
ukázka vystřihnutí polotovaru ocelové misky pro tepání
ukázka rýhování a tepání misky z ocelového plechu
BOZP
nácvik rýhování a tepání dle předlohy (Jiří Wallner, Miroslav Lávička)
příprava materiálu
rýsování podle šablony
vystřihnutí polotovaru ocelové misky na tepání
oběd
rýhování a tepání misky z ocelového plechu
povrchová úprava – kartáčování a voskování
ukončení a vyhodnocení pracovního dne
vyhodnocení dne
Doprovodné akce – svačina – večeře

27.6.2012
07:40 –
–
–
–
–
–
–
–
–
08:45 –
–
–
–
11:00 –
11:30 –
–

kovářská dílna (Jiří Wallner, Miroslav Lávička)
úvodní instruktáž – stříhání, tepání měděné misky dle vzoru
ukázka vystřihnutí polotovaru měděné misky pro tepání
ukázka vystřihnutého polotovaru měděné misky pro tepání
ukázka vyrobené tepané misky z měděného plechu
ukázka žíhání měděného plechu
ukázka rýhování a tepaní misky z měděného plechu
upozornění na bezpečnostní rizika
BOZP
nácvik tepání dle předlohy (Jiří Wallner, Miroslav Lávička)
příprava materiálu
rýsování podle šablony
vystřihnutí polotovaru měděné misky pro tepání
oběd
rýhování a tepání misky z měděného plechu
povrchová úprava – kartáčování a voskování
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14:00 – přednáška - výroba zbroje (brnění) (Jiří Wallner, Miroslav Lávička)
– promítání didaktické pomůcky za pomoci ICT
15:00 – ukončení a vyhodnocení pracovního dne
– vyhodnocení dne
Doprovodné akce – svačina – večeře
28.6.2012
07:40 –
12:00 –
12:30 –
13:00 –

exkurze – odjezd
oběd
závěr a vyhodnocení kempu
odjezd účastníků kempu

2.1 Pondělí 25. června 2012 – Hlavní činnost dne: Zahájení
První den odborného kempu byl výhradně věnován příjezdu, ubytování a přivítání
účastníků. Po vyřízení nezbytných formalit se účastníci, lektoři (učitelé odborného výcviku),
zástupci vedení pořádající střední školy a zástupci Plzeňského kraje sešli na slavnostním
zahájení odborného kempu. Celý seznamovací večer byl ukončen prohlídkou zámecké kaple,
návštěvou zdejší galerie „Pod věží“, kde jsou vystaveny maturitní a ročníkové práce žáků
pořádající školy a poznávací procházkou blízkého okolí.
-

představení lektorů, kteří provázeli účastníky v průběhu celého kempu (Jiří Wallner,
Bc. Miroslav Lávička)
seznámení s účastníky odborného kempu kovovýroba – tepání (prezenční listina)
seznámení s obsahem a časovým harmonogramem odborného kempu
příspěvky představitelů Plzeňského kraje a zástupců vedení pořádající střední školy
prohlídka zdejší zámecké kaple doprovázená zasvěceným výkladem ředitele
pořádající střední školy
návštěva expozice výrobků žáků střední školy Oselce - „Galerie pod věží“
poznávací procházka obcí Oselce a blízkého okolí – seznámení s historií obce

2.2 Úterý 26. června 2012 – Hlavní činnost dne: Rýhování a tepání ocelové misky
Hlavní náplní druhého dne odborného kempu byl nácvik rýhování a tepání dle
připravené předlohy. Samotnému nácviku tepání předcházelo školení bezpečnosti práce
zaměřené na práci s ručním nářadím, na upínání a manipulaci s obrobkem. Na školení BOZP
navazovala odborná instruktáž, při které lektoři seznámili účastníky s různými druhy
rýhovacího a tepacího nářadí, s jejich údržbou a ostřením. Odborná instruktáž plynule přešla
v praktickou ukázku přípravy polotovaru a samotného rýhování a tepání ocelové misky. Po
ukončení instruktáže lektoři předvedli konkrétní pracovní operace, které měli účastníci
následně napodobovat až do finálního výrobku. Po ukončení kovotepeckých prací přistoupili
lektoři k praktické instruktáži, která se týkala povrchové úpravy vhodné pro finální výrobek.
Pro zhotovenou misku zvolili lektoři jako nejvhodnější povrchovou úpravu dekorativní vosk,
a to pro jeho snadné a rychlé nanášení. V době plnění zadaných úkolů, lektoři neustále
monitorovali práci účastníků. V případě zjištění nevhodného postupu byli účastníci
individuálně instruováni, popřípadě jim byly některé pracovní operace opětovně předvedeny.
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-

seznámení s pracovištěm – kovářská dílna SŠ Oselce
krátké školení bezpečnosti práce – kovářská dílna SŠ Oselce
odborná instruktáž zaměřená na kovotepecké práce a nářadí – kovářská dílna SŠ
Oselce
praktická ukázka výroby polotovaru pro tepání
technologické postupy tepání
zadání úkolu a jeho praktické předvedení lektory (Jiří Wallner, Bc. Miroslav
Lávička)
přidělení ručního nářadí, nástrojů a zařízení – zámečnické nářadí (pro měření a
orýsování, stříhání kovů) a tepací nářadí
přidělení materiálu – ocelový plech o rozměrech 200x200 mm a tloušťce 1,2 mm
plnění zadaného úkolu při neustálém dohledu lektorů, kteří kontrolovali dodržování
BOZP a technologických postupů
kontrola a hodnocení plnění zadaného úkolu
povrchová úprava – kartáčování a voskování

Zadané úkoly:
- organizace pracoviště (pracovního místo účastníka)
- přesné orýsování podle šablony
- dodržování BOZP (při měření, orýsování, stříhání kovů, tepání apod.)
- dodržování technologických postupů
Po ukončení výukového dne následoval čas osobního volna, který účastníci započali
krátkým odpočinkem na pokojích internátu nebo relaxací v zámeckém parku střední školy.
Následovala exkurze do nedaleké obce Rabí, kde se nachází zřícenina stejnojmenného
středověkého hradu. Celý večer byl zakončen příjemným seznamovacím večírkem u
táborového ohně s možností opékání tradičních uzenin.
2.3 Středa 27. června 2012 – Hlavní činnost dne: Rýhování a tepání měděné misky
Cílem třetího dne odborného kempu, byl nácvik tepání ušlechtilejšího kovu (mědi) než
předešlí den dle připravené předlohy. Pracovní den byl zahájen doplňující instruktáží, při
které lektoři kladli důraz na nejčastější chyby z předešlého výukového dne a jiné vlastnosti
tepaného materiálu (mědi). Po upozornění na nejčastější chyby z minulého dne, zopakovali
lektoři pracovní operace a zaměřili se na odlišnosti pracovních postupů při rýhování a tepání
ocelového a měděného plechu včetně žíhání. Po ukončení kovotepeckých prací přistoupili
lektoři k praktické instruktáži, která se týkala povrchové úpravy vhodné pro finální výrobek.
Pro zhotovenou misku zvolili lektoři jako nejvhodnější povrchovou úpravu dekorativní vosk,
a to pro jeho snadné a rychlé nanášení.
-

doplňující instruktáž – chyby z minulého dne
předvedení a zadání nových úkolů
plnění zadaného úkolu při neustálém dohledu lektorů, kteří kontrolovali dodržování
BOZP a technologického postupu
kontrola a vyhodnocení finálního výrobku
odborná instruktáž – povrchová úprava – hygiena práce
ukázka technologického postupu voskování (nanesení, vykartáčování, leštění apod.)
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-

nácvik a plnění zadaného úkolu při neustálém dohledu lektorů, kteří kontrolovali
dodržování hygieny práce
kontrola a hodnocení dokončeného výrobku

Zadané úkoly:
- organizace pracoviště (pracovního místo účastníka)
- dodržování BOZP
- dodržování technologických postupů
- dokončení tepané misky z mědi
- povrchová úprava voskováním
- vyhodnocení dokončeného výrobku
V závěru pracovního dne po dokončení výrobku následovala krátká přednáška o výrobě
zbroje (brnění) zakončená promítnutím instruktážního videa za pomoci ICT, kde účastníci
zhlédli výrobu brnění.
Po ukončení a vyhodnocení pracovního dne se účastníci odebrali odpočívat, aby nabrali
nové síly na připravovaný a s napětím očekávaný zápas v malé kopané. V zápase se postavilo
mužstvo složené z účastníků kempu kovovýroby proti mužstvu složenému z účastníků kempu
dřevovýroby. Přes urputnou snahu všech zúčastněných skončilo velké klání nerozhodně.
2.4 Čtvrtek 28. června 2012 – Hlavní činnost dne: Exkurze
Čtvrtý, poslední den odborného kempu byl věnován návštěvě nedalekého
dřevozpracujícího podniku Haas Fertigbau v obci Chanovice. Tento dřevozpracující podnik
evropských rozměrů se zabývá výrobou dřevostaveb a výrobou dřevěných materiálů
a polotovarů pro truhlářskou výrobu. Díky dostatku času, který jsme prohlídce věnovali,
a ochotě marketingového oddělení firmy Haas Fertigbau jsme se seznámili se všemi provozy
závodu. Celou prohlídku jsme zahájili na provozu plně automatizovaného rámového katru, ze
kterého jsme se přes halu, kde vyrábějí spárovky, lepené hranoly a další polotovary, přemístili
do provozu vyrábějící dřevostavby a prohlídku jsme ukončili ve vzorovém domě.
Po opuštění dřevozpracujícího podniku jsme se přesunuli do zdejšího muzea (obce),
které se pyšní nově vybudovanou rozhlednou a skanzenem sestaveným z historických
příbytků dovezených z různých koutů klatovského okresu.
Odborný kemp byl slavnostně ukončen za účasti vedení pořádající střední školy
a zástupců Plzeňského kraje, kteří účastníkům předali certifikáty potvrzující účast na
odborném kempu. Na závěr se s poděkováním za příkladný přístup k plnění zadaných úkolů
rozloučil s účastníky kempu ředitel pořádající střední školy.

3 Závěr
Uvedená programová náplň odborného kempu kovovýroba - tepání i způsob práce se
setkaly s kladným ohlasem, o čemž svědčila pozitivní hodnocení, kterých se nám dostalo.
Stejně důležitým výstupem je především velmi kvalitní práce účastníků a kvalita vytvořených
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výrobků v průběhu kempu, které si odvezli jako vzpomínku na odborný kemp a pro další
prezentaci.

4 Použitá literatura
GOŇA, K., RÉVAY P., VONDRUŠKA Š. Umělecké kovářství. 1. vydání Praha: Grada,
2005. ISBN 80-247-0918-X.
KRONQUIST, E.F. Metalwork for craftsmen. Dover in USA, 1972.
ISBN 0-486-22789-8.
GOŇA, K. Umělecký zámečník. 2.vydání Praha: Divadelní a literární agentura, 1972.

5 Kontakt na autora
Miroslav Lávička Bc.
Střední škola Oselce
miralavicka@seznam.cz
Jiří Wallner
Střední škola Oselce
wallner.jiri@seznam.cz

15

