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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Vypracujte prezentaci na téma: Současná kinematografie. Čárka ve větě jednoduché
Rozhodněte o čárce ve větě, případně zdůvodněte:

Bylo to delší  než jsem si myslel.

Jémine tomu bych se nechtěl dostat do rukou.

Seznámili jsme se letos v zimě.

Na soustředění byli pozváni všichni hráči určení pro státní reprezentaci.

Tato operace jak doufám vás úplně vyléčí.

Otec si vše opravoval sám.

Květiny to se rozumí  jsou nejkrásnější čerstvě utržené.

Letadlo plně obsazené cestujícími se vydalo na svůj poslední let.

Pozvěte prosím všechny zájemce.

Dům roku ten se nám velmi líbil.

Vraťte se prosím zpátky.

Kabát máš v předsíni na věšáku.

Hola kde jste kdo?

Sněženky rozkvetly dříve než bledule.

Hračky vhodné pro děti do tří let musí být zřetelně označeny.

Vážení přátelé musíme vám vše objasnit.

Renata počítá rychleji než Jana.

Zdržela se celé dva dny.

Obdivovali jsme rychlý sokolí let.

Je to zázrak ten Internet.

Přinesl mi zapomenutý holicí strojek.

Hora Říp je památné místo.

Jeho pst nás rozčílilo.
Luk kopí a oštěp byly v té době obvyklé zbraně.
KT 13
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diktáty.cz – oddíl 2 – souhrnná doplňovací cvičení
KT 14, opakovat skladbu, vypracovat zadaný rozbor, opakovat literární druhy a žánry k přijímacímu řízení
ZÁKLADY LITERÁRNÍ TEORIE
1. LITERATURA je
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
2. „Řečí vázanou“ rozumíme ………………………, která se vyznačuje
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
3. Verš je
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
4. Skupině veršů, celku spjatému rytmicky, rýmově, zpravidla i obsahově se říká
……………………………………………………….
5. Refrén je
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
6. Rým je
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..

7. Pomocí písmen naznač rýmové schéma a urči druhy rýmů.

8. Definuj přesah, a pokud se nachází v některé z ukázek, označ jej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..

9. Doplň epické žánrové formy:

……………………………... byly původně texty církví neuznané za pravé a nezařazené do bible. Dnes se tak
označuje literární text zpracovávající známý motiv, ale nově, často i parodicky.

……………………………... je literární žánr, který pojednává o vzniku světa, člověka.

…………………………..…. je životopisný žánr o životě, působení, umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

……………………………… je žánr střední epiky. Příběh se soustřeďuje na jednu událost, epizodu, charaktery postav
se nemění, děj je sevřený a závěr překvapivý.
ZÁKLADY LITERÁRNÍ TEORIE

A rozvoněl se zvadlý květ,
bezcestí mělo tisíc cest.
A zkrásněl tobě celý svět,
zešedlý v prachu vsí a měst.
           (V. Dyk: Noci Chiméry)

RÝM:……………………………
……..

Co z nás Slávů bude o sto roků?
Cože bude z celé Evropy?
Slávský život na vzor potopy
rozšíří svých všudy meze kroků.
                (J. Kollár: Slávy dcera)

RÝM:
……………………………………
….

Lunou odmítla jsi nahé zdi,
vesnice spí, jenom ticho vane
a korunou lip na náš práh
teskně zašuměla souhvězdí
jak rubáše navždy odkládané
mrtvými, kteří dnes vejdou v prach.
               (F. Hrubín: Nokturno smrti)
RÝM:……………………………………
…………
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CIZÍ JAZYK
ANJ – skupina K. Pojarová
MATURITA SOLUTIONS ELEMENTARY:
• Lekce 8 E, strana 83: slovní zásoba – cvičení 1, 3, 4
• Slovní zásoba – pracovní sešit, strana 116
• Text – pracovní sešit, strana 74
• Lekce 8 F – cvičení 1,2,3 – poslech (CD máte v pracovním sešitě, zadní strana)
Domácí úkol:
Slohová práce v rozsahu 100-120 slov na následující téma:
Napište kamarádovi/kamarádce z Austrálie, že byste ho/ji rádi pozvali na týden tábořit do zajímavého místa v České
republice. Ve svém dopise:
• Navrhněte termín a místo pro táboření.
• Popište lokalitu a uveďte, proč byste ji měli navštívit.
• Navrhněte alespoň 2 způsoby, jak aktivně strávit část pobytu.
• Napište, co si vzít s sebou a že se těšíte na setkání.
• Nezapomeňte na úvod a rozloučení.

Pracovní sešit, strana 79 –přečtěte si vzorový sloh.
Práci pošlete na email katerina.pojarova@skoda-auto.cz do 27.3.2020, děkuji.

17.3.2020
MATURITA SOLUTIONS ELEMENTARY - WORKBOOK:
- WRITING BANK – strana 105-106:
- Pročtěte si slohové práce a poznámky k nim
- Slovní zásoba – lekce 8
- Language Rewiev – Student´s Book (strana 86)

- Odpovězte na otázky:

- Food and drink
- Is your diet healthy? Why do you think so?
- Do you buy bottled water or do you drink tap water. Why?
- When did you last shop for food? Tell me about it?
- Have you ever tried any exotic or unusual food? Tell me about it. / Why not?
- Do you think a vegetarian diet is better than a diet that includes meat? Why?
- In your opinion, what should a school canteen be like?
-
- Hobbies and free time activities
- Do you often go to the cinema? Why / why not?
- Which is more important for you in your free time – the TV or computer? Why?
- Have you ever done any sports? Tell me about them. / Why not?
- When did you last read a book? Which one? Tell me more about it.
- Do you think all films should be dubbed / with subtitles? Why? / Why not?
- What would you do if you had a whole month for yourself? Why?

Odpovědi zašlete na email katerina.pojarova@skoda-auto.cz nejdéle do 27.3.2020.
Děkuji.

M3 ANJ  skupina Vollman 12. týden

1. Na stránkách 92 a 93 SB zpracujte text Gap years, úkoly ze cvičení 2,3,4,5 splňte a přepište do sešitu

2. Do učebnice SB si vypracujte komplet str.126

3. Zhlédněte toto video a poznamenejte si do sešitu, čemu jste nerozuměli https://www.youtube.com/watch?v=PL3fWJxvfLc

M3 Vollman 13. týden
1. Zkuste si vypracovat tento test z přijímaček na nástavbu a poslat na ivo.vollman@seznam.cz

mailto:katerina.pojarova:@skoda-auto.cz
mailto:katerina.pojarova:@skoda-auto.cz
https://www.youtube.com/watch?v=PL3fWJxvfLc
mailto:ivo.vollman:@seznam.cz
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A) GRAMMAR - GRAMATICKÁ ČÁST:

· CHOOSE THE BEST OPTION AND CIRCLE A, B, C OR D.
· ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ A, B, C NEBO D.

1. Marc .................a dog.
a) have b) do have c) has d) is having

2. We like..................
a) play tennis b) playing tennis c) doing tennis d) the tennis

3. There............a party last weekend.
a) was b) are c) were  d) is

4. Did John watch TV last night? No, he......................
a) does not     b) was not c) did not d) not

5. ...................... the computer off! I am trying to study.
a) Must turn b) Turn  c) Are not turn d) Do turn

6. I am going to see him............Monday.
a) on b) in c) last d) at

7. My father is.......................
a) lawyer b) one lawyer c) a lawyer  d) the lawyer

8. Susan is..........................than his best friend.
a) taller b) tallest c) most tall d) more tall

9. I .......................... to Prague every weekend.
a) go b) going  c) have gone d) am go

10. Why...............................?
a) you are crying b) you cry c) you cried d) are you crying

11. ............................. their parents last week?
a) Mary visited b) Did Mary visit c) Visited Mary d) Did Mary visited

12.  Our son ........................ a pilot in the future.
a) is b) will be c)  be d) is being

13. Let´s .......................... to the cinema.
a) going b) go c) to go d) will go

14. I cannot speak to you now because I..................................
a) am working b) will not work c) do not work d) I am not working

15. .............................is calling? Our daughter.
a) Why b) Who c) What d) Which

16. We ......................... swimming if it is sunny later on.
a) will go b) go c) going d) need go

17. Is there ...........................juice in the fridge?
a) some b) a    c) any d) the
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18. I.......................................Tom since 2007.
a) knew b) have knew c) have known d) did know

19. ....................................his new flat?
a) Does she like b) Is she like  c) Likes she d) Does she likes

20. ...............................did it cost?
a) How many b) How c) How much d) Any

MAXIMUM POINTS: 10/......

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 10/......

B) VOCABULARY – SLOVNÍ ZÁSOBA:

· CHOOSE THE CORRECT ANSWER A, B, OR C.
· VYBERTE SPRÁVNOU MOŽNOST A, B, NEBO C.

· 1  My mother’s sister is my _______.

· A  cousin B nephew C aunt

· 2   My dad _______ the house on Saturdays.

· A  cooks B irons C cleans

· 3   I’m eating in the _______ at lunchtime today.

· A playing field B canteen C corridor

· 4   Students cannot use _______ in class.

· A  mobiles B dictionaries C calculators

· 5   He plays the _______ in a pop group.

· A drums B cello C violin

· 6   We do _______ after school on Wednesdays.

· A  guitar B  gymnastics C chess

· 7   You get very wet if you stand near the _______.

· A waterfall B rainforest C lake

· 8   I have a bad _______ because my shoes are small.

· A  finger B hand C toe

· 9   The _______ is a very quiet animal.

· A  hippopotamus B snake C bear

· 10 They can’t teach _______ at my school because we don’t have many computers.

A  religious education B English C I.C.T.

MAXIMUM POINTS: 10/......

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 10/......

B) READING – ČTENÍ.
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· READ THE TEXT AND CHOOSE THE CORRECT ANSWERS A, B OR C.
· PŘEČTĚTE SI TEXT A VYBERTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ A, B NEBO C.

Reading

5   Read the text.
Changes
Would you like to learn to speak Mandarin, the main language of the Chinese people? Do you think it’s a
good idea to learn about environmental problems like climate change at school? In the UK today schools
want to teach new subjects, not traditional ones. They want to teach students about things that are
important today.
For example, China is becoming a very important country for business. Some teachers think it’s better for
students to learn Mandarin at school than Spanish or French. At the moment French is the most popular
language in UK schools but it’s not very useful for the students’ future jobs.
Geography lessons are also changing. Some people think it’s more important to learn about modern
environmental problems in geography than to learn about continents and countries.
A lot of people don’t like the changes. They think it’s important for children to study traditional subjects at
schools and learn different subjects later. Of course, parents want their children to learn EVERYTHING but
unfortunately there isn’t enough time in the day and I’m sure children don’t want to stay at school in the
evenings too!

1  Today in the UK

A  children can go to China.

 B  schools want to teach Mandarin.

 C  children don’t like languages.

2  The French language

 A  is very difficult.

 B  is useful for work.

 C  is popular in UK schools.

3  In geography

 A  students don’t learn important things.

 B  teachers want to teach students about modern problems.

 C  students like learning about countries.

4  Which sentence is true?

 A  Everyone wants these changes.

 B  The students want the changes.

 C  Only some people want the changes.

5  Parents

 A  would like their children to learn more things.

 B  want to teach their children important things.

 C  want their children to stay at school in the evenings.
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OBČANSKÁ NAUKA
Učebnice
Text str.102-103, přečíst a do sešitu zpracovat otázky str. 104 (3)

Poslat prezentaci AKTUALITY (3.čtvrtletí)

Napsat do sešitu jídelníček pro mladistvé , který by měl být zpracovaný podle zásad správné životosprávy
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MATEMATIKA
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu:

· zadané podklady k zpracování,
· stránky www.realisticky.cz
· stránky www.priklady.com
· stránky www.sbirkaprikladu.eu
· stránky www.priklady.eu
· stránky www.e-matematika.cz

Funkce, lineární funkce – k prostudování MAT  2 (zelená uč.) str. 76 – 90 + příklady MAT 2 str. 90/    cv. 16a),
17a),18a), 19a), Sbírka úloh  str.189/cv.20d),21, str.191/cv.26, str.192/cv.27
Vypracovat do školního sešitu – bude kontrolováno!!!
Funkce, lineární funkce – k prostudování MAT  2 (zelená uč.) str. 76 – 90 + příklady MAT 2 str. 90/    cv. 16a),
17a),18a), 19a), Sbírka úloh  str.189/cv.20d),21, str.191/cv.26, str.192/cv.27
Vypracovat do školního sešitu – bude kontrolováno!!!

pngwave.com/png-
clip-art-awndj 1

http://www.realisticky.cz/
http://www.priklady.com/
http://www.sbirkaprikladu.eu/
http://www.priklady.eu/
http://www.e-matematika.cz/
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FYZIKA
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Skupina 4:

Cvičení 1 z IKT – tvorba a formátování grafu
Zadání:

- na stránce https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-
dod%C3%A1vky-voz%C5%AF-2019.pdf naleznete počty dodaných vozů ŠKODA AUTO za rok
2019. Vaším úkolem je vytvořit v programu MS Excel či v OpenOffice tabulku, která bude
obsahovat přehled typů všech vozidel a jejich prodejů za rok 2019.

- data v tabulce seřaďte dle nejprodávanějších vozů a tyto počty naformátujte jako číslo s oddělením
tisíců.

- pomocí funkce SUMA sečtěte všechny prodeje vozů a pomocí funkce POČET2 zjistěte počet typů
vozů.

- vytvořte skupinový sloupcový graf, který bude obsahovat všechny typy vozů a jejich prodeje.
- do grafu vložte legendu, názvy os a popisky dat. Dále navrhněte barevnou výplň pozadí grafu a

řadu graficky upravte alespoň třemi rozdílnými barvami.

KT – 13 – cv 2
Podmíněné výpočty v Excelu
Zadání:

· na stránce https://www.youtube.com/watch?v=Wopzk0tp6F4 naleznete výukové video o funkcích
COUNTIF, SUMIF a AVERAGEIF. Tyto funkce se používají pro podmíněné výpočty.

· vytvořte si svoji tabulku a uvedené funkce vyzkoušejte. V tabulce můžete použít libovolná data
nebo můžete i upravit z předchozího cvičení tabulku prodejů vozů za rok 2019.

https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-
https://www.youtube.com/watch?v=Wopzk0tp6F4
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Téma k samostudiu 1:      Skupina 5:

Vypracujte ve WORDU technickou zprávu.
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Téma k samostudiu 2:      Skupina 5:

Prostudujte si a vypracujte v Excelu níže uvedené zadání:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/153829

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/153829
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EKONOMIKA
Vyhledejte a naučte se hlavní činnosti pojišťovny a druhy pojištění.
zajišťovací - pojišťovna se zajišťuje u cizích pojišťoven pro případ, že by musela najednou plnit mnoho
velkých závazků, na které by její pojistný ani rezervní fond nestačil (záplavy, zemětřesení). Jednotlivé
pojišťovny se zajišťují navzájem.
zábranná - vyvíjení činnost propagační, výchovné a účastní se na zabezpečovacích zařízení (imobilizér
v automobilech, bezpečnostní vložky, alarmy) - snaha předcházet škodám, chránit majetek a zdraví
pojišťovací - pojištění je dobrovolné -  uzavírá se pojistnou smlouvou, nebo je pojištění zákonné a pak je
povinné.
https://www.financni-navigator.cz/pojisteni/

KT – 13 – cv 2

Vyhledejte, nastudujte a zapište si do sešitu
a) Hierarchie zaměstnanců ve firmě
b) Vztahy nadřízenosti a podřízenosti
c) Organizační struktura ŠKODA AUTO

https://www.financni-navigator.cz/pojisteni/
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
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ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ VÝROBY
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Skupina 4

Projděte si pravidla pro kreslení řezů a průřezů na níže uvedených webových stránkách

http://www.technicke-kresleni.wz.cz/web/?rezy-a-prurezy,23

Následující obrázek nakreslete do sešitu a označte, v jakém případě se jedná o řez a průřez

http://www.technicke-kresleni.wz.cz/web/?rezy-a-prurezy,23
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Skupina 5
1. V programu Creo vytvořte model dle předlohy:

V případě potřeby lze použít následující odkaz k instalaci studentské verze CREO:
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download

2. V programu Creo vytvořte model  následující součásti ČEP 30 x 100 x 8 B ISO 2341 - St (čep s hlavou).
Rozměry vyhledejte ve Strojnických tabulkách.

(V případě, že nemáte Creo, narýsujte výrobní výkres součásti na papír, formát A4)

Skupina 4 Nové

Úkol 1: Nainstalujte  Creo na níže uvedeném odkazu
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
A vyzkoušejte jeho funkčnost

Úkol 2:
Prostudujte skripta v následujícím internetovém odkazu na téma „Tolerování rozměrů“.
https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Tolerovani_rozmeru-zakladni_pojmy.pdf
Na základě prostudovaného odkazu vypracujte do sešitu následující tabulku a určete druh uložení.

https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Tolerovani_rozmeru-zakladni_pojmy.pdf
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ELEKTROTECHNIKA
Shlédnout video z odkazu: cca 60 min
https://www.youtube.com/watch?v=Enqgwej1ovg
Připravit si dotazy ke stocheometrii a diagnostice spalovacího benzínového motoru.
Znát základní senzory motoru a popsat jejich funkci.

V tomto díle se podíváme na diagnostiku vašeho stávajícího vozu, případně vozu, který se chystáte zakoupit či už
od známého nebo z bazaru. Řekneme si něco málo o základních senzorů motoru, podíváme se na OBD 2 Bluetooth
zařízení ELM327 a android aplikaci ScanMaster pro zobrazení dat počítače.

https://www.youtube.com/watch?v=Enqgwej1ovg
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AUTOMOBILY
Téma k samostudiu:
Přeplňování spalovacích motorů - Turbodmychadla

- Prostudujte téma Turbodmychadla – učebnice Automobily3 – Motory str.100 -110
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědí na tyto otázky:

· Jaký je účel přeplňování
· Popiš základní části konstrukce turbodmychadla
· Jaký je princip činnosti turbodmychadla
· Jakým způsobem a proč provádíme regulaci lopatek turbodmychadel

- Opakování k ZZ
· Nápravy
· Rozdělení vozidel
· Kola a pneumatiky

Zavěšení kol – nápravy
Zavěšení kol má za úkol vytvářet spojení mezi rámem nebo karoserií a koly a přenášet síly mezi nimi.

Nápravy je možno rozdělit dle několika hledisek na :
- hnací ( poháněné ) a hnané ( nepoháněné )
- přední, zadní, střední
- řídící ( rejdová nebo s rejdovanými koly ) nebo neřízená
- vlečená nebo sunutá

Nejzákladnější dělení zavěšení kol ( náprav ) je však na :
- se závislým zavěšením kol – tuhé nápravy
- s nezávislým zavěšením kol – výkyvné nápravy – polonápravy

Tuhé nápravy
Tuhá náprava spojuje obě kola pevným nosníkem a pohyb jednoho kola při propružení se přenáší i na druhé kolo.
Při rovnoměrném propružení se nemění stopa ani sklon kol.
Výhodou je pevná konstrukce, ale nevýhodou je vyšší hmotnost a tím delší čas pro obnovení přítlaku kol na vozovku
po odlehčení.
Tuhé nápravy se používají především u užitkových automobilů a u zadních náprav některých osobních automobilů.
Pokud je náprava odpružena jinak než listovými pery, jsou nutné další vodící prvky nápravy.
Způsoby vedení tuhých náprav :
1. dvojicí podélných listových per – tento způsob zaručuje podélné i příčné vedení nápravy, ale někdy může být
doplněn o dvě podélná ramena (suvné tyče) , která mají zmenšit ohýbání listových per při rozjezdu a brždění;
2. čtyřmi podélnými a jedním příčným ramenem ( Panhardskou tyčí ), uloženými v kulových kloubech
3. Wattovým přímovodem a jednou příčnou tyčí
4. dvěma podélnými vlečnými rameny a středním trojúhelníkovým ramenem
5. ojnicovým vedením (ojnice je trubka ve které se otáčí hnací hřídel ) doplněným pro příčné vedení o trojúhelníkové
střední rameno, Panhardskou tyč nebo příčný Wattův přímovod

Přední řídící tuhé nepoháněné nápravy bývají tvořeny trubkovou nebo kovanou nápravnicí, která může být na
koncích rozvidlena nebo nerozvidlena.
Zadní vlečené tuhé nápravy mají zpravidla lehkou trubkovou Nápravníci.
Pokud je přední náprava také poháněna musí mít mostovou konstrukci a most nápravy i čep kola musí být rozvidleny,
protože středem prochází hnací hřídel se stejnoběžným, zpravidla dvojitým křížovým kloubem.

Zadní hnací nápravy bývají mostové u kterých je součástí nápravy skříň rozvodovky a mosty ( trubkami ) nápravy
prochází hnací hřídele ke kolům. Dle způsobu výroby a spojení částí mohou být mostové nápravy jednodílné ( banjo
) nebo vícedílné ( 2 – 4 ).
U těžších nákladních automobilů bývají v hnacích kolech planetové redukce.
Zvláštním provedením tuhé hnací nápravy je náprava De-Dion, která má obě kola spojena nápravnicí, ale
rozvodovka není součástí nápravy, ale je upevněna k rámu ( karoserii ) a s koly je spojena hřídeli s klouby. Náprava
tak má menší hmotnost.
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Některá literatura řadí mez polotuhé nápravy i nápravy spřažené, protože jejich kliková ramena jsou spojena torzně
poddajnou příčkou.
Výkyvné nápravy
Tyto nápravy se používají u většiny osobních automobilů i na předních nápravách některých užitkových vozidel (
AVIA, KAROSA ), ale také na všech nápravách nákladních automobilů TATRA ve spojení s páteřovým rámem. Jejich
výhodou u TATRY je snažší průchodnost terénem, nevýhodou je velký odklon kol u prázdného vozidla, způsobený
listovými pery. To je kompenzováno přídavným pneumatickým pérováním.
Přední nápravy
K uchycení ramen náprav ke karoserii osobních automobilů slouží nápravnice, která je pevně spojena s karoserií.
V současné době se běžně používají v podstatě dva druhy náprav :
Lichoběžníková náprava
Tato náprava je tvořena zpravidla dvěma trojúhelníkovými příčnými rameny, umístěnými nad sebou, přičemž horní
je kratší.
Náprava může být použita i jako hnací.
Mc Pherson
Tato náprava je v současnosti nejpoužívanější přední nápravou osobních vozidel s předním pohonem kol. Je tvořena
teleskopickou vzpěrou a dolním příčným trojúhelníkovým ramenem. Vzpěra je v podstatě upravený teleskopický
tlumič, který je dole pevně spojen s hlavou kola a nahoře je otočně uložen v ložisku a silentbloku v karoserii. Dolní
rameno je spojeno s hlavou kola kulovým čepem a dvěma čepy s nápravnicí. Vinutá pružina se nahoře opírá o
karoserii a dole o misku přivařenou na lumičové vzpěře. Skutečná osa otáčení kola do rejdu není dána osou tlumiče,
ale spojnicí středu horního ložiska a středu dolního kulového čepu.
Dražší, komfortnější nebo sportovnější vozy používají víceprvkové zavěšení (Multi-link), které má větším počtem
ramen zajistit optimální polohu rejdové osy.
Zadní nápravy
Kyvadlové nápravy
Tyto nápravy se používají jako hnací.
Nezkrácená kyvadlová náprava
Každé kolo je zavěšeno na samostatném příčném rameni ( polonápravě ) ( NA TATRA ).
Osa kývání obou leží v podélné střední rovině vozidla .
Zkrácená kyvadlová náprava
Tvoří ji dvě kyvadlové polonápravy jako u nezkrácené, ale hnací hřídel, procházející mostem polonápravy je spojen
kloubem s planetovým kolem diferenciálu. Osa vykyvování každé polonápravy by tak byla rovnoběžná s podélnou
střední rovinou ( střed kloubu ), ale vzhledem k odpružení nápravy musí být polonápravy vedeny podélnými rameny,
takže skutečná osa kývání je dána spojnicí středu kloubu v rozvodovce a středu uložení podélného ramene ke
karoserii. (Š 120)
Úhlová kyvadlová náprava
Každé kolo je uchyceno na rozvidleném dozadu směřujícím ramenu nebo jednom podélném a jednom šikmém
ramenu. Nechráněné hnací hřídele mají na obou koncích stejnoběžné klouby.
Osa kývání je dána středy uložení ramen ke karoserii. ( Š 130, T 613 )
Kliková náprava
Každé kolo je zavěšeno na jednom nebo dvou podélných ramenech, přičemž osa kývání je kolmá na podélnou
střední rovinu vozidla (Citroen).
Náprava se používá v současnosti zpravidla jako nepoháněná ( vlečená ).
Spřažená náprava
Náprava je tvořena jako u klikové pro každé kolo podélným ramenem, ale tyto ramena jsou spojena příčným
nosníkem, zpravidla profilu U. Tento nosník může plnit funkci stabilizátoru nebo se nachází stabilizátor v jeho
blízkosti.
Náprava se používá jako nepoháněné ( vlečené ) ( Š Favorit a novější ).
Víceprvková náprava ( Multi – link )
Podobně jako přední je komfortnější a dražší a má zajistit vysoký komfort jízdy s ohledem na stabilitu vozidla.

Rozdělení vozidel – druhy a kategorie
Kategorie vozidel : M slouží pro dopravu osob

M 1 max. 9, do 3,5 t
M 2 od 9, do 5 t
M 3 nad 9, nad 5 t



Verze k 18.03.2020 30/36

N slouží pro přepravu, resp. speciální činnosti s nákl. podvozkem
N 1 do 3,5 t
N 2 3,5 t – 12 t
N 3 nad 12 t

O přípojná vozidla
O 1 do 750 kg
O 2 750 kg – 3,5 t
O 3  3,5 t – 10 t
O 4  nad 10 t

L slouží většinou pro dopravu osob, se 2,3 popř. 4 koly

T traktory

R ostatní vozidla

Druhy vozidel : Automobily : - Osobní automobily
- (Užitkové automobily) - Autobusy

- Speciální automobily
- Nákladní automobily
- Tahače

Přípojná vozidla - přívěsy
- návěsy

Traktory

Motocykly

Tříkolky, čtyřkolky

Ostatní vozidla, např. pracovní stroje, ruční vozík, kolo s motorkem.

Nástin rozdělení a značení vozidel je patrný z obrázku na další straně.
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Téma k samostudiu - týden 13K:
Přeplňování spalovacích motorů – Mechanicky poháněná dmychadla

- Prostudujte téma Mechanicky poháněná dmychadla – učebnice Automobily3 – Motory str.111 - 116
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědí na tyto otázky:

· Jaké jsou druhy mechanických dmychadel
· Popiš základní části konstrukce šroubového dmychadla
· Popiš základní části konstrukce Rootsova dmychadla
· Jaký je princip činnosti dmychadel

- Opakování k ZZ
· Karoserie
· Aktivní a pasivní bezpečnost
· Pérování
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KAROSERIE

Požadavky na karosérie :

ochrana řidiče a cestujících i nákladu před povětrnostními vlivy

účelnost tvaru a provedení karoserie ( dle použití ) příznivá tepelná pohoda pro řidiče a přepravované osoby

omezení hluku, a to jak vnitřního tak i vnějšího

omezení vibrací

správné tvarování sedadel a jejich prodyšnost

dosažitelnost všech ovládacích orgánů z místa řidiče

přehlednost všech kontrolních orgánů a zařízení

bezpečný výhled z vozidla dopředu, dozadu i do stran

estetika interiéru

uspořádání a tvarové řešení přístrojů a zařízení, aby nedošlo k nezaviněnému zranění posádky

omezení následků nehody

aerodynamická stabilita, malý cx

vysoká životnost a spolehlivost

estetika vnějšího tvaru

Druhy karoserií :

- dle vztahu k podvozku :

a) podvozková
Upevňuje se zpravidla pružně rozebíratelně na rám a sama je nenesoucí. Veškerá namáhání zachycuje podvozek
s rámem. Výhodou je, že lze stejný podvozek použít pro různé karoserie.
b) polonosná
Vozidlo s touto karoserií má také rám, ale ten slouží pouze pro uchycení podvozkových  orgánů. Zatížení a
namáhání zachycuje rám společně s karoserií, která bývá spojena s rámem zpravidla pevně, ale rozebíratelně.
c) samonosná
Vozidlo nemá samostatný rám a hnací ústrojí a části podvozku jsou připevněny ke karoserii přímo nebo
prostřednictvím pomocných konstrukcí nebo s karoserií pevně spojeného rámu (v provedení s podélníky, páteří,
předním či zadním nosičem). Výhodou tohoto uspořádání je lehká konstrukce a vysoká možnost automatizace.

- dle vnitřní struktury:

a) se samostatnou vnitřní kostrou (úplnou nebo částečnou)
Kostra se vyrábí z profilů a upevňují se na ni panely (závodní auta, autobusy).
b) skořepinová
Vnější i vnitřní výlisky jsou pevně spojeny a vytváří duté uzavřené profily.
c) s nosným roštem
Oproti skořepinové má spodní část nosnou (rošt, podlahová skupina), ke které se připevňují podvozkové orgány.
Vrchní část i boky jsou s roštem nerozebíratelně spojeny.
d) panelová
Ke skeletu karoserie (z větší části skořepinovému) se připevňují ostatní části
(podlaha, střecha), tzv. panely ( blatníky, masky) přivařením nebo šrouby (výměna).
e) sendvičová
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ODBORNÝ VÝCVIK


