
Dílny na SPŠSE CB 

Odborné učebny v dílnách jsou zaměřeny na prohlubování znalostí získaných v teoretických hodinách technického vzdělávání na naší škole. Jedná se o 

poznání základních principů v obrábění, automatizaci výrobních prostředků a v konvenčních způsobech zpracování materiálu v kovooborech. 

Učebny jsou rozděleny podle oborů - na strojní a elektro dílny. Tyto dílny jsou vybaveny moderní technikou pro základní výuku ve všech oborech 

technického vzdělávání. 

Na naší SPŠ jsou tyto učebny:  

 

KOVÁRNA 
Jedním z nejatraktivnějších pracovišť je kovárna. Práci v kovárně absolvují studenti prvního ročníku 

oboru strojírenství.  

Kování je způsob zpracování známý od starověku, ale dodnes se používá například v automobilovém 

průmyslu. 

Studenti se seznámí se základními kovářskými operacemi, jako je sekání, prodlužování, pěchování, 

osazování, probíjení, kalení, popouštění, a vyrobí jednoduché výkovky. 

 

 

 

Student při kování hrotu. 

  



ZÁMEČNA 
Dále školní dílny zajišťují praktickou výuku studentů 1. a 2. ročníků oborů strojních a elektrotechnických na pracovišti ručního zpracování kovů - zámečna. 

Pracoviště je vybavené moderními pracovními stoly, ve kterých je v zásuvkách uložené základní ruční nářadí. Každý student z pracovní skupiny o maximálním 

počtu 11 má přidělené své pracoviště s vybavením, za které zodpovídá. Dále je zde společné strojní vybavení (2x stolní vrtačka, 2x sloupová vrtačka, pásová 

pila, ruční ohýbačka plechu, 2x dvoukotoučová bruska, bruska na kulato, rovinná bruska, bruska na pilové kotouče, vodorovná obrážečka). Zde žáci získávají 

základní i rozšířené znalosti z ručního zpracování kovů. Jedná se o základy měření a orýsování obrobku, dělení materiálu střiháním, dělení materiálu řezáním, 

základy ohýbání za studena, vrtání, nýtování, pilování, výroba vnějších a vnitřních závitů a jednoduché montážní práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Zámečna. 

  



NÁSTROJÁRNA 
V nástrojárně jsou studenti seznamováni se základy návrhu a výroby přípravků a technických zařízení. Seznamují se s přesnou výrobou na všech druzích 

výrobních strojů, od ručního obrábění až po strojní obrábění. 

 
Orýsování polotovaru. 

 

  



SVAŘOVNA 
Pracoviště svařovny je navržené podle nejpřísnějších norem a splňuje veškeré požadavky na bezpečnost a hygienu práce. Svařovna je vybavena třemi 

svařovacími boxy s individuálním a plošným odsáváním zplodin a prachových částic ze svařování. Boxy jsou odděleny pevnými plechovými zástěnami pro 

maximální pohodlí jednotlivce při pracovních úkonech. Každý box je určen pro konkrétní svařovací metodu. Svařujeme metodami: 135 (MAG), 111 (MMA), 

141 (TIG), 311 (kyslíko-acetylenový plamen), 21 (bodové odporové svařování), 912 (tvrdé pájení plamenem) a dělíme materiál metodou 15-2 (plazmové 

řezání). Svařovna je určena pro studenty druhých ročníků, kde pod vedením učitele odborných předmětů s oprávněním pro jednotlivé svařovací metody 

získají studenti základní dovednosti a návyky. Naše škola z kapacitních důvodů nenabízí svářecí zkoušky. Rovněž nemůžeme nabídnout kompletní pracovní 

ochranné pomůcky. Studentům poskytujeme pouze samostmívatelné svářecí kukly a pracovní rukavice. Svařujeme svářečkami firmy Fronius. 

 

 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

Svařovna - metoda 135 (MAG)  

 

 

  



SOUSTRUŽNA 
Praktické vyučování na pracovišti soustružna provází studenty od prvního do třetího ročníku. Soustružna je vybavena konvenčními univerzálními hrotovými 

soustruhy. Jedná se o soustruhy robustní konstrukce. Studenti se učí zvládat jednoduché základní soustružnické operace a postupně se zdokonalují, až 

zvládají speciální soustružnické operace. Příkladem uvádíme výrobu lichoběžníkového rovnoramenného závitu, výrobu kulové plochy, vystružování. 

Z bezpečnostního hlediska je maximální počet studentů ve skupině s jedním učitelem 11. Studenti na pracoviště vstupují v osobních ochranných pomůckách 

(např. montérky, pevná kožená obuv), škola poskytuje ochranné brýle. 

Soustružna. 

Výuka základů ovládání hrotového soustruhu. 

  



FRÉZOVNA A CNC OBRÁBĚNÍ 

Na frézovně a CNC obrábění studenti poznají obrábění na frézkách. V dnešní době je kladen důraz na automatizaci a studenti mají možnost si ověřit znalosti 

programování CNC strojů na komerčních CNC strojích od firmy EMCO. Studenti postupují od technologie obrábění přes napsání programů až po výrobu 

zkušebního kusu na 5osé frézce, nebo na soustruhu. 

Učebna CNC je vybavena panely Heidenhain s řídicím systémem Heidenhain 640 doplněnými o panely Siemens. Dále je vybavena školicími stanovišti 

Kovoprog. 

Studenti se zde učí sestavovat programy pro řízení CNC obráběcích 

soustruhů a obráběcích center. Pravidelně se naši studenti s úspěchy 

zúčastňují soutěží v programování CNC obráběcích center na 

Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programování na CNC stanicích Heidenhain. 



 

Naši studenti na soutěži v programování CNC - BRNO (foto 
archiv). 

 

 

 

 

 

 



 
CNC obráběcí - 5osé centrum MAXMILL 400 (foto archiv). 

 
 
 
 
 
                                                                                                                 Obrábění umělého dřeva. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Soustruh CNC s poháněnými nástroji (foto archiv). 

 
Obráběcí 5osé centrum (foto archiv) 



ELEKTROPNEUMATIKA 
Laboratoř elektropneumatiky seznamuje studenty se základy tekutinových mechanismů, které tvoří součást mnoha moderních strojů a zařízení. Na 

výukových stolech od firmy FESTO studenti sestavují různé úlohy z oboru pneumatiky. Začínají ideovým návrhem obvodu, pokračují technickým výkresem a 

simulací obvodu. Pneumatický obvod poté postaví. Tato laboratoř připravuje naše studenty na vysoké školy. 

 
Výukové stoly pneumatiky FESTO. 

 
 

   

Sestava zpoždění výsuvu pístu.  



MODERNÍ 

ELEKTROINSTALACE 
Projekty „chytrého domu“ jsou stále 

více žádané. Šetří čas, energii i starosti a 

přináší do bydlení komfort. 

Studenti SPŠSE v ČB se při praxi v rámci 

předmětu Moderní elektroinstalace 

naučí používat systém pro automatizaci 

domu od firmy Loxone.  

V dílně má každý student k dispozici 

tréninkovou soupravu, na které se naučí 

vytvořit systém pro řízení domu či bytu. 

Poradí si s ovládáním osvětlení, stínění, 

vytápění, chlazení, zabezpečení atd. 

Zájem o tuto problematiku stále roste, 

proto studenti získané zkušenosti využijí 

při své budoucí profesní kariéře. 

 
                                         Student úspěšně testuje vytvořený projekt. 

 



NAVIJÁRNA 
Učebna Navijárna je vybavena novými pracovními stoly, na nichž má každý student k dispozici regulovaný zdroj stejnosměrného napětí a potřebné nářadí 

pro práci. Dále je učebna vybavena měřicími přístroji včetně digitálních osciloskopů. 

V této učebně absolvují praxi studenti 1. a 3. ročníků. 

Obsah výuky je velice rozsáhlý. Studenti prvého 

ročníku se zde seznamují se základními pracemi 

elektrotechniků, jako je odizolování vodičů či 

spojování vodičů pomocí svorek. Učí se zde pájet jak 

vodiče, tak i plošné spoje. Seznamují se se základní 

funkcí relé a stykačů, zapojují ovládání spotřebičů 

pomocí relé. Dále jsou seznámeni s funkcí 

transformátoru a naučí se navrhnout jednoduchý 

síťový transformátor. V závěru výuky poznávají 

základní prvky elektronických obvodů, jako jsou 

rezistory, kondenzátory, diody. 

Studenti třetích ročníků se seznamují s prací na VN a 

VVN, zapojují ovládací obvody pro řízení motorů, 

reverzaci, rozběh motorů a regulaci otáček pomocí 

frekvenčních měničů. Dále jsou seznámeni s 

problematikou obnovitelných zdrojů energie a naučí 

se navrhovat solární elektrárny. Další blok výuky se 

týká logických obvodů, hradel a čítačů, kde zapojují 

dané obvody v logických funkcích. 

 

Studenti studují funkci komutátorového motoru a řízení otáček (foto archiv). 



AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA 
V laboratoři, ze které jsou ilustrativní snímky, přibližujeme studentům situace, se kterými se setkají v praxi nebo v dalším studiu na vysokých školách. 

Jedná se konkrétně o tyto úlohy:   

• Řízení pohybu krokového motoru. 

• Řízení polohového servomechanizmu. 

• Řízení pneumatického manipulátoru 

(foto). 

• Hlavolam „Hanojské věže“. 

• Odstraňování statického náboje z 

plastů (foto). 

• Regulace teploty pomocí čidla Pt 100. 

• Třídění výrobků podle barvy a 

materiálu. 

Všechny úlohy jsou řízeny programovatelnými 

automaty Siemens řady S7-1200, což je 

technika používaná v současné průmyslové 

praxi. V této laboratoři žáci pracují ve třetím a 

zejména ve čtvrtém ročníku, neboť zmíněné 

úlohy jsou zařazeny do souboru maturitních 

praktických prací. 

 

 

Univerzální výukový panel. 



 
Pneumatický manipulátor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Odstranění statického náboje z plastů. 

 
 
 
 

 



LABORATOŘ POHONŮ  

  

Na laboratoři pohonů se studenti seznamují s 

nejperspektivnějším způsobem řízení pohonů - 

řízení změnou frekvence pomocí frekvenčních měničů, 

které mají možnost si vyzkoušet nakonfigurovat. K 

dispozici jsou pracoviště s asynchronními motory, které 

studenti pomocí měničů řídí na stanovené otáčky, ale i 

pracoviště se servopohony, které lze precizně řídit na 

cílovou polohu. Po zvládnutí základních konfigurací 

vytvářejí studenti složitější řídící struktury pomocí PLC 

(programovatelného logického kontroleru), který 

propojí pomocí ethernetu-Fieldbusu s frekvenčním 

měničem, čímž simulují funkci jednodušších obráběcích 

strojů. Laboratoř je také vybavena dvěma HMI 

(lidskými rozhraními), na kterých mají studenti možnost 

vyzkoušet si základy sofistikovaného ovládání strojů, 

kdy je příkaz z HMI předán prostřednictvím ethernetu 

do PLC, z nějž je paket vyslán opět ethernetem-

Fildbusem do frekvenčního měniče.  

 

Pracoviště pohonu serva během konfigurace 

 

Testování obsluhy nakonfigurované úlohy z HMI 

 



ELEKTROINSTALACE 
Na dílně elektroinstalací se studenti seznámí se základním elektroinstalačním materiálem a základními instalačními zapojeními. Studenti mají možnost u 

vybraných kusů instalačních přístrojů, které se ve výrobě nepovedly, provést jejich rozbor, a tak se nejlépe seznámit s jejich funkcí. 

Při seznamování se s elektroinstalačními přístroji jsou studenti velmi překvapeni např. sypajícím se křemičitým pískem, ale i dokonalým mechanismem. Po 

úvodních hodinách se studenti s nově nabytými vědomostmi již samostatně pouští do zapojování základních instalačních zapojení v domácnosti a poznávají, 

jak jednoduše je například řešeno zapojení se schodišťovými či křížovými přepínači.  

Studenti se kromě základních zapojení mohou seznámit i se zapojeními atypickými, ale také s jejich specifiky a riziky. Dále si studenti zkoušejí zapojení pro 

řízení motorů - zapojení START-STOP, reverzační zapojení a zapojení pro rozběh hvězda-trojúhelník. Po probrání točivých strojů neopomínáme ani 

problematiku osvětlování točivých strojů, aby studenti v budoucnosti nepodcenili stroboskopický efekt. Toto vysvětlujeme a demonstrujeme na zářivkovém 

svítidle, které si studenti vyzkouší zapojit. Mnozí také zjistí, že toto svítidlo vždy obsahuje jednu součástku, jejíž absence se na funkci nijak neprojeví 


