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Truhlářství je jedním z prastarých a 
poctivých řemesel, které má kořeny 
již ve starověku. Již v této době truhláři 
používali na opracování dřeva nářadí, 
jako dláto, hoblík a ruční pilu. S tím-
to základním nářadím, i přes rozvoj 
moderních technologií v oboru truh-
lářství, pracuje každý truhlář dodnes. 

Největšího rozmachu a dokonalos-
ti se dosáhlo už ve starověkém Egyp-
tě. Evropa zaznamenala rozvoj tohoto 
oboru nejvíce ve středověku, v době, 
kdy si nejenom zámožní lidé, ale i lidé 
prostého původu začali pořizovat ná-
bytek vyrobený ze dřeva. A právě pře-
devším druh nábytku, který se v té, kte-
ré době vyráběl, určoval, zda se výrobě 
říkalo truhlářství, nebo stolařství.

Truhlářství je obor, ve kterém je 
truhlář řemeslníkem, který vyrábí a 
také opravuje dřevěný nábytek, vyrábí 
dřevěné části staveb a dokáže ze dřeva 
vykouzlit spousty různých užitkových 
předmětů. Práce se dřevem je nádher-
ná a nezaměnitelná s jinými obory. S 
takto krásným a voňavým materiálem 
se ve strojírenství určitě nesetkáme. 
Člověka už při vstupu do truhlárny, 
nebo podniku zaměřeném na zpraco-
vání dřeva, vítá velmi příjemná a roz-
manitá vůně dřeva.

Stará a poctivá truhlařina se neobe-
jde bez pravého a tvrdého dřeva. Nej-

kvalitnějším dřevem jsou dub, habr 
a jasan. Buk je méně vhodný a použí-
vá se spíše na schody, zábradlí a prahy 
mezi dveře. Buk má velkou tendenci 
se po vysušení kroutit, a proto z něho 
nelze vyrábět tak důležité komponen-
ty domu, jako jsou dveře. 

Dub je naopak jedním z nejlepších 
a také nejdražších materiálů, které se 
v truhlářství používají. Má výborné 
vlastnosti po všech stránkách. Výrobky 
z dubu, jako nejčastěji dveře a schody, 
jsou tvarově stálé a velmi dobře odol-
né vůči povětrnostním vlivům. Habr 
ještě v mnohém předčí dub, zejména 
v odolnosti vůči vodě. Pro tuto jeho 
skvělou vlastnost je využíván hlavně 
jako materiál na výrobu hrází rybníků 
a podobně. 

V oboru truhlářství pracují lidé, kteří 
se dají rozdělit do několika skupin. Ná-
bytkový truhlář, stavební truhlář, umě-
lecký truhlář, modelář a další drobní 
řemeslníci. Truhlář stavební pracuje 
většinou na stavbách a montuje okna 
a dveře, které se již vyrábějí ve velkých 
sériových výrobnách v továrnách.

Do oboru truhlářství patří i řezbář-
ství. Řezbáři pomáhají renovovat his-
toricky velmi cenné předměty, kterým 
navrací původní tvar a krásu. Výrobou 
nábytku a bytového zařízení, jako jsou 
například kuchyně, se zabývá truh-

Materiály v truhlářství, řezbářství

Truhlářství je velmi staré řemeslo, 
které dosáhlo neobyčejné dokonalosti 
už ve starém Egyptě, tradiční truhlář-
ské nářadí (dláto, pila, hoblík atd.) je 
totiž známo už od starověku. V Evropě 
se truhláři rozšířili ve středověku, když 
si i prostí lidé začali pořizovat nábytek.

Až do 12. století existovalo truhlář-
ství současně s tesařstvím a obě tato 
dnes rozdílná řemesla byla tehdy jed-
ním. Za použití poměrně jednodu-
chých nástrojů, jakými byly sekery, 
dláta, nebozezy a pily, zhotovovali 
truhláři stále náročnější výrobky a tak 
časem došlo k určité specializaci. V 
nově vznikajících městech ve 13. sto-
letí se uplatňovali truhláři i při stavbě 
kostelů. Tehdy byli označováni převáž-

ně jako stolaři patrně proto, že výroba 
stolů byla jejich hlavní prací. V roce 
1419 bylo v Praze napočítáno 18 sto-
lařů, zatímco truhlář, tedy odborník, 
který zhotovoval truhly, jen jediný. 
Truhlářství se specializovalo i nadále, a 
tak postupem času existovali vedle sto-
lařů také stoličníci, lavičníci, kolebeč-
níci nebo postelníci.

Z dnešního pohledu se truhláři 
obvykle dělí do čtyř kategorií - nábyt-
kový truhlář, stavební truhlář, umělec-
ký truhlář a modelář. K tradičním pra-
covním úkonům (řezání, hoblování, 
dlabání atd.) v moderní době přiby-
ly další nové techniky např. ohýbání 
nebo frézování. -lm-

Středověk a truhlářství

lář nábytkář. Ke své práci v truhlářství 
nejvíce využívá měkkého dřeva, a to 
především smrk, borovici a z části také 
modřín. Ten však mezi jednotlivými 
vlákny dřeva propouští smůlu a po ča-
se vlivem slunečního záření ztmavne. 
Borovice je mastnější a nejvíce vhodná 
k výrobě například kuchyňské linky z 
masivu a nábytku.

Kuchyň z masivu je však podstat-
ně dražší, než linka vyrobená z umě-
le vyrobených hmot. Jedná se o dře-
votřískové desky a lamina různých 

druhů, podle jejich účelu a použití. 
Tyto materiály však obsahují znač-
né množství formaldehydů, což má 
neblahý vliv nejen na životní prostředí, 
ale především na zdraví lidí, žijících v 
domácnostech, vybavených výrobky z 
takto zdraví škodlivých materiálů. 

Pro člověka je mnohem zdravější, 
zařídit si svůj byt nábytkem vyrobe-
ným z pravého, masivního a voňavého 
dřeva. Dalším řemeslem, které se již od 
starověku zabývalo opracováním dře-
va, bylo tesařství. -lm-


