
ZVĚTŠENÍ OBRÁZKU 
(1× KLEPNOUT MYŠÍ)

ZMENŠENÍ OBRÁZKU 
(1× KLEPNOUT MYŠÍ)

PŘEHRÁNÍ VIDEA

POHYB OBRÁZKEM
MYŠÍ

VÍCE INFORMACÍ
(1× KLEPNOUT MYŠÍ)

PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ
(1× KLEPNOUT MYŠÍ)

POHYB NA DALŠÍ KAPITOLU 
UČEBNICE

POHYB NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ
KAPITOLU UČEBNICE

NÁVRAT NA OBSAH 
UČEBNICE

STROJNÍ MECHANIK 1 – OVLÁDACÍ PRVKY

GRAFIKA OVLÁDACÍCH PRVKŮ



STROJNÍ MECHANIK 1 –  VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP

PRVNÍ POMOC 
VE ČTYŘECH KROCÍCH
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DÝCHÁNÍ
• Zjistěte, jestli zraněný dýchá.

• Pokud DÝCHÁ, zvedněte mu nohy
nahoru, někdy to stačí, aby se probral.

• Pokud NEDÝCHÁ, zavolejte linku 155.

LINKA 155
• Zavolejte linku 155, představte se,

řekněte co se stalo, komu a kde.

• Odpovězte na otázky operátora.

MASÁŽ SRDCE
• Nahmatejte dolní konec hrudní kosti.

• Přiložte ruku do střední části hrudní
kosti. Druhou ruku dejte na hřbet první
ruky. Lokty musí být napjaty.

• Stlačujte hrudník 100× za minutu
(rytmus písničky Rolničky), dokud
nepřijede záchranná služba.

VODOROVNÁ POLOHA
• Zraněného přemístěte do vodorovné

polohy.

• Zakloňte mu hlavu. To zlepší
průchodnost dýchacích cest.

Poskytnutí první pomoci při úrazech
Každý pracovník a žák musí znát pravidla poskytování první pomoci a musí ji umět 
poskytnout. Pro poskytnutí první pomoci musí být každé pracoviště vybaveno příruční 
lékárničkou.
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STROJNÍ MECHANIK 1 –  MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ

Mikrometr – přesnost 0,01 mm.

Je jemný měřicí přístroj určený pro přesné měření délek. Hlavní stupnice na bubínku je 
dělena tak, že jeden dílek odpovídá posunutí pohyblivého dotyku o 0,01 mm. Vedlejší 
stupnice na trubce je dělena tak, že jeden dílek odpovídá úplné otáčce mikrometrického 
šroubu posuvného dotyku o 0,5 mm.

Třmenový mikrometr

Dutinové mikrometry – vyrábí se pouze pro malé měřicí rozsahy, např. 5–25 mm.

Skládá se z pevného dotyku, umístěného na podkově a mikrometrické hlavici. Měřicí 
rozsahy jsou rozděleny po 25 mm. (0–25, 25–50, 50–75, 75–100 apod.)

Digitální mikrometr, třídotekový dutinoměr, dutinový mikrometr, mikrometr na ozubená kola

MĚŘENÍ ÚHLŮ

K měření úhlů používáme pevná nebo přestavitelná měřidla. Úhelníky a příložníky jsou 
pevná měřidla a měříme jimi nejčastěji úhel 90 stupňů nebo 45 stupňů. Úchylka od 
úhlu se projevuje jako světelná štěrbina mezi měřeným předmětem a úhelníkem. Také 
používáme stavitelné úhelníky s půlkruhovou stupnicí nebo univerzální úhloměry.





STROJNÍ MECHANIK 1 – ŘEZÁNÍ

Ukázka sestaveného modelu hmyzu z nerez oceli vyřezané pomocí laseru





VIDEO STŘÍHÁNÍ (STROJNÍ TABULOVÉ NŮŽKY)

STROJNÍ MECHANIK 1 –  STŘÍHÁNÍ

Kontrolní otázky:

1. Vyjmenujte druhy ručních a strojních nůžek.
2. Která bezpečnostní pravidla při stříhání musíme dodržovat?
3. Jaký úhel břitu se volí při stříhání měkkých a tvrdých materiálů?
4. Patří stříhání do třískového nebo beztřískového obrábění?

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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