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Očekávaný výstup Žák umí: 

1. Vysvětlit a popsat význam řezání kovů (pomocí této prezentace), současně zapisovat 

do sešitu poznámky. 

2. Naučit se pracovat ruční pilkou na kov, vyměnit si pilový list. 

3. Podle výkresu přenést rozměry na dodaný obrobek a obrobek opracovat. 

4. Hotový obrobek oznámkovat. 

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora 



 

1.2. ŘEZÁNÍ KOVŮ 

Význam řezání kovů 

Řezání kovů je dělení materiálu ubíráním malých třísek mnohozubým nástrojem – pilkou. Provádí se: 

- ručně – ruční rámovou pilou 

- strojně – strojní rámovou nebo kotoučovou pilou. 

Hlavní části ruční pilky 

1. rám pilky 

3. rukojeť 

4. a 5. svorníky s napínacím šroubem 

6. bezpečnostní kolíky 

Upínání listu do rámu pilky 

Pilový list se upíná při ručním i strojním řezání do rámu (obr.6) s rukojetí tak, aby špičky zubů ukazovaly ve směru 

řezání. Svými konci, v nichž jsou díry, se list zasune do výřezů v upínacích hlavicích třmenu, z nichž jedna je pevná a druhá 

pohyblivá. List pilky se v nich upne čepy a křídlovou maticí se pohyblivou hlavicí napne. 

K řezání delších úseků se pilový list musí upnout napříč, k čemuž jsou v upínacích hlavicích vhodně umístěny příčné řezy. 

Upínání obrobků do svěráku 

Materiál k řezání se musí upnout vždy tak, aby místo bylo vždy co 

nejblíže čelistem svěráku a kolmo na svěrák. 

Je-li vzdálenost velká, obrobek při řezání pruží a chvěje se, mohou 

se snadno vylomit zuby pilového listu. 

Materiál se upíná ve svěráku buď přímo nebo pomocí čelisťových 

vložek. Válcové součásti a trubky upínáme do prizmatických vložek 

upnutých mezi čelisti svěráku (obr.7a) nebo do montážního svěráku (obr.7b). 

Součásti, které nesmíme při upnutí povrchově poškodit (např. 

součásti se závitem), upínáme do čelistí svěráku pomocí měkkých svorek 

(obr.7c). 

 Tenké plechy upínáme mezi dřevěné destičky, které zabraňují 

chvění a ohýbání plechu, a řežeme je zároveň s plechem (obr.7d). 

Držení pilky 

Pilku uchopíme pravou rukou (u praváků) za rukojeť tak, že dlaní se opíráme o konec a palcem ji přidržujeme, levou 

rukou držíme rám pilky na předním konci. 

Postoj při řezání 

Při řezání se k upnutému materiálu stavíme šikmo pod úhlem 45°, mírně rozkročeni, levá noha je vpředu a pravá 

vzadu (u praváků). Váha těla je na pravé  noze, která se posouváním pilky do řezu přenáší na nohu levou. 

Práce s pilkou 

Místo řezu si předznačíme tříhranným pilníkem. Zpočátku řežeme s pilkou poněkud skloněnou dopředu asi 5 – 10°, 

aby se snadněji zařízla a co nejrychleji získala vedení. Teprve pak pilku vyrovnáváme do vodorovné polohy a řežeme 

dlouhými zdvihy. 

Materiál řežeme naplocho na širší straně, čímž dosáhneme rovnější řez a zuby pilky se příliš nezakusují a nevylamují. 

Při pohybu pilkou vpřed přiměřeně a stejnosměrně tlačíme, při zdvihu pilku volně táhneme. 

Při řezání podle orýsování se řeže těsně vedle rysky jen tehdy, jestliže se oříznutá plocha dále neobrábí, jinak se 

ponechá přídavek na obrábění asi 0,5 mm od rysky. 

Řezání dlouhých řezů 

Při pilování dlouhých řezů si musíme pilový list upnout příčně do rámu pilky a řežeme obdobným způsobem jako 

krátké řezy natočeným rámem pilky. 

Při řezání do větších hloubek nebo při řezání tvrdého materiálu mažeme list pilky tuhým mazivem a grafitem, aby se 

umenšilo tření boků o stěny, zuby se nepřimazávají.  

Řezání plechů a trubek 

Trubky se neřežou najednou, protože by se zuby ve stěnách vykusovaly. Řežeme jen těsně k dutině, potom postupně 

pootočíme a pokračujeme v řezání a pootáčení, až se drážky potkají. Řežeme vždy pilovými listy s jemnými zuby. 

Při řezání plechových šablon složitějších tvarů se používají jemné lupenkové pilky na kov nebo řezací struny, které se 

upínají ve speciálních rámech. Jejich pilový list se upíná tak, aby sklon zubů směřoval k rukojeti pilky. 

  



 

Bezpečnost práce 

- ruční pilka nesmí mít poškozenou rukojeť. 

- pilový list řádně upnut. 

- pilový list nikdy upínat pomocí hřebíků, drátů, apod. 

- opotřebovaný list vždy nahradit novým 

- při řezání na strojní pile musí být pracovník řádně seznámen s obsluhou stroje. 

- udržovat pořádek na pracovišti. 

Otázky a úkoly: 

- kdy se použijí měkké vložky do čelistí svěráku? 

- napište postup, jak budete postupovat při řezání plechu s řezy 45° 

- vysvětli a předved, jakým způsobem se upíná pilový list? 

- jak se provádí řezání dlouhých řezů? 

- jak upínáme řezanou část? 

Zadání: 

Držte se pokynů dle přiloženého výkresu. 
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