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BOZP- základní úkoly 

 inovaci a zlepšení výrobního 

procesu 

povinnost  zaměstnavatele je zaměřit se na: 

- obměnu výrobních strojů 

- zabezpečení ostrých nástrojů 

- zavádění přípravků 

- zavádění technických opatření ke snížení 

nepříznivých jevů na pracovní prostředí 
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obměna výrobních strojů 

každý stroj morálně a fyzicky zastarává 

fyzické zastarávání – opotřebování, výrobní vůle, 

nepřesnost 

morální zastarávání – maxim. podíl ruční práce, 

nízký výkon, způsob ochrany proti odletujícím 

třískám, chlazení, výměna nástrojů atd. 
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obměna výrobních strojů 

 za nový nebo repasovaný  stroj: 

- vyšší výkon 

- snazší ovládání 

- snazší čištění od třísek (dopravník) 

- nižší provozní hluk 

- odsávání výparů nebo prašných částic 
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obměna výrobních strojů 

nový stroj:  

z důvodu BOZP je nutná výměna strojů za dodržení 

pokynů daných výrobcem.  

zabezpečení dostatečných přístupových komunikací  
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zabezpečení ostrých nástrojů 

 

z důvodu BOZP a přesnosti výroby je nutné 

zabezpečovat pravidelnou výměnu otupených 

nástrojů – zvýšení řezné síly a riziko uvolnění 

obrobku ( možnost úrazu) 

u havarovaných nástrojů – výměna okamžitá 
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zavádění přípravků 

z důvodu BOZP a urychlení výroby je na 

zvážení technologa nebo vedoucího 

zařadit do procesu výrobní nebo montážní 

přípravek. 

 

nevýhoda – náklady 
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zavádění přípravků 

výhody přípravků: 

- bezpečné upnutí, snížení fyzické námahy 

(hydraulika, pneumatika),  

- zvýšení produktivity, snížení zmetkovitosti, 

-snížení hluku a vibrací,  

- snížení rizika úrazu 
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nepříznivé jevy na prostředí 

zavádění technických opatření ke snížení 
nepříznivých jevů na pracovní prostředí 

 

a) vliv záření - zástěna  (svařování, pálící stroje) 

b)  větrání – vliv výparů ( svařování, lakovny, 
odpařování řezných kapalin aj. ) 

c)  hluk a vibrace – samostatné prostory, 
protihlukové stěny ( čištění tryskáním, buchary, 
frézování aj.) 
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nepříznivé jevy na prostředí 

d) povětrnostní vlivy (déšť, chlad) – minimalizovat 

pobyt pracovníků – vybavit OOPP 

          -  přístřešky 

          -  organizace práce 
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opakování  

1a) Napište jaká nebezpečí mohou 

nastat při obrábění opotřebovaným 

nebo tupým nástrojem 

1b) Napište, důvody používání 

přípravků ve výrobním procesu 

2a) Jakými prostředky může 

organizace předcházet nepříznivým 

vlivům záření na pracovišti 

2b) Jakými prostředky může 

organizace předcházet nepříznivým 

povětrnostním vlivům  na pracovišti 
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