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Povolání Slavkovska 

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

Povolání: nástrojař 

Zařazení: strojírenství a strojírenská výroba, obrábění kovů, výroba nástrojů 

Popis: 

Nástrojař je řemeslník, který vyrábí nástroje určené pro průmyslovou, 

zejména strojírenskou výrobu; například lisovací nástroje, formy a přípravky. 

Vyrábí také prototypy výrobků. Může pracovat buď samostatně, anebo častěji 

v nástrojárnách výrobních podniků. Obsahem jeho práce je nejen výroba, ale 

také seřizovaní, opravování pracovních nástrojů/pomůcek, kompletace 

rozsáhlejších projektů/sestav, sestavování obráběcích a upínacích přípravků, 

ostření nástrojů.  

 

Úkol č.  1:  

Prohlédni si web firmy Nástrojárna HAKR 

z Újezdu u Brna - www.nastrojarna-hakrbrno.cz.  

 

a) Zjisti, čemu se firma věnuje v oblasti 

„nástrojařiny“. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zjisti, na jakých typech strojů se v nástrojárně pracuje. Doplň do tabulky.  

 

  

  

  

  

Nástrojař musí ovládat tyto činnosti: 

• číst ve strojírenských výkresech,  

• mít znalosti o různých materiálech 

určených ke zpracování, 

• prakticky znát využití jednotlivých 

pracovních nástrojů a pomůcek (řezné, 

plošné, objemové tváření kovů), 

• ručně opracovat materiál pilováním, 

řezáním, sekáním, rovnáním, ručním 

broušením,  

• technicky myslet, mít manuální zručnost 

a být přesný.  
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Povolání Slavkovska 

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

 

Úkol č. 2:  

Najdi 3 strojírenské firmy (které pracují s kovem, plechy) přibližně do 30 km od tvého bydliště, 

doplň údaje do tabulky. Rozhodni, zda ve firmě potřebují pracovníka na pozici nástrojař. 

Název firmy Místo Potřeba nástrojaře 

   

   

   

 

Úkol č. 3:   

Nástrojař používá různé nástroje. Spoj správné dvojice – nástroj a jeho činnost.  

 

1 Šablony A jsou nástroje pro kontrolu správných rozměrů.  

2 Měrky B slouží k přesnému vedení nástroje, např. při vrtání. 

3 Formy C vytvářejí tvary z plechu nebo drátu.  

4 Střihací nástroje D slouží k výrobě složitě tvarovaných součástek.  

5 Ohýbací nástroje E vystřihují z plechu různě složité tvary.  

 

 

Úkol č. 4: 

Zajímá tě obor? Podívej se na web Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno.  

https://www.sssebrno.cz/nastrojar 

 

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


