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Technologie 

Výsledek vzdělání: Žák pochopí podstatu rovnání. 

Stručně popíše nástroje a jejich 

použití. 
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Pracovní list -   Rovnání 

Pro ruční rovnání potřebujeme rovnací desku nebo kovadlinu, 

kladiva různých velikostí (ocel, guma, dřevo) a rovnací lis. 

Rovnat a tvářet můžeme pouze tvárné a houževnaté materiály. 

Při rovnání pokřivených plechů postupujeme tak, že plech položíme 

na rovnaci desku vypouklinou nahoru. Místo rovnání si okřídujeme. 

Kladivem boucháme směrem od vypoukliny k rovné části plechu. 

Neboucháme kladivem do středu vypoukliny-zvětšila by se. 

Při rovnání pokřivených tyčí  položíme materiál na kovadlinu 

ohybem nahoru. Kladivem boucháme do nejvyššího místa a pak 

střídáme údery před a za první úder. 

Ruční lisy je vhodné používat na rovnání prohnutých hřídelí. 

Tenčí dráty se mohou úspěšně rovnat protahováním přes průvlak 

nebo přetahováním silou přes dřevěný váleček. 

Pro strojní rovnání tyčových materiálů se používá rovnačka 

tyčového materiálu. V otáčivém bubnu jsou rozmístěny 3dvojice 

rovnacích válečků a mezi nimi se protahuje a rovná materiál. Stroj se 

vyplatí až při sériové výrobě. 

Pro strojní rovnání plechových tabulí se používá rovnačka plechu. 

Tabule plechu se protahuje mezi rovnacími válci na které tlačí řada 

podpěrných válců. Mezera mezirovnacími válci se mění podle 

tloušťky rovnaného plechu. 
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Pracovní list - Rovnání 

TEST 

 

1. Jaké materiály lze rovnat a tvářet? 

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………. 

2. Jaké základní nářadí je potřeba pro rovnání materiálu? 

…………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………….. 

3. Popiš pravidla při rovnání plechů: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Popiš pravidla při rovnání tyčového materiálu: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

5. Co se používá ke strojnímu rovnání tyčí a plechů? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Pracovní list - Rovnání 

TEST-VYPRACOVÁNÍ 

1. Jaké materiály lze rovnat a tvářet? 

Rovnat a tvářet můžeme pouze takové materiály, které jsou 

houževnaté a tvárné. 

2. Jaké základní nářadí je potřeba pro rovnání materiálu? 

Rovnací desku nebo kovadlinu, kladiva různých hmotností, palice 

ze dřeva, pryže, mědi. 

3. Popiš pravidla při rovnání plechů: 

Tabuli plechu položíme na rovnací desku vypouklinou nahoru a 

označíme jí křídou. Údery kladiva pak směřujeme od vypoukliny 

k rovné části. Údery nesmí směřovat na vypouklinu, zvětšila by se. 

4. Popiš pravidla při rovnání tyčového materiálu: 

Ohnutou tyč položíme na rovnací desku ohnutou částí nahoru. 

Kladivem tlučeme na nejvyšší bod ohybu. Pak tlučeme střídavě 

dopředu a dozadu od místa prvního úderu. 

5. Co se používá ke strojnímu rovnání tyčí a plechů? 

Používáme rovnačku tyčového materiálu-tyč se protahuje mezi 3 

dvojicemi rovnacích válečků. Používáme rovnačku na plechy-kde 

plech prochází mezi rovnacími a podpěrnými válci. 
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