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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
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CIZÍ JAZYK
1. Quizlet.com – U10 Vocabulary, Present perfect, Picure discribtion
2. Helpforenglish.cz - https://www.helpforenglish.cz/article/2006072451-oscar-wilde-the-

selfish-giant-elementary
3. Student´s book p.105 Nastudujte a vypracujte vlastní pohlednici, kterou mi pošlete

na:katerina.dlouha@skoda-auto.cz nejpozději do 20.3.2020

23.-27.3.2020
1. Vyberte si obrázek a napište jeho popis v délce 10 řádků, velikost písma 12. Popis odešlete

na email katerina.dlouha@skoda-auto.cz do 27.3.2020.

2. Quizlet.com simple past tense revision, corona virus

3. Helpforenglish.cz https://www.helpforenglish.cz/article/2018120902-harry-potter-trivia

4. Na stránce https://english-e-reader.net/ si vyberte knihu a přečtěte si ji.

5. Zdarma se zaregistrujte na englishme.cz a procvičujte.

https://www.helpforenglish.cz/article/2006072451-oscar-wilde-the-
mailto:katerina.dlouha:@skoda-auto.cz
https://www.helpforenglish.cz/article/2018120902-harry-potter-trivia
https://english-e-reader.net/
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OBČANSKÁ NAUKA
Učebnice
Text str.102-103 „Jeden příběh s dobrým koncem“ přečíst a zpracovat do sešitu otázky str. 104 (3)
Poslat prezentaci AKTUALITY (3.čtvrtletí)

Napište do sešitu jídelníček pro adolescenty na týden podle zásad zdravé životosprávy ( 5 jídel denně)
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MATEMATIKA
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu a přípravě na přijímací zkoušky:

·  zadané podklady k zpracování,
· stránky TECHAMBITION.COM,
· stránky Marka Valáška.
· konzultace přes e-mail nebo telefon v dopoledních hodinách

Registrační odkaz na stránky TECHAMBITION.COM:
https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529

Registraci začněte kliknutím na
tento odkaz

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529
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Odkaz na stránky MARKA VALÁŠKA:
https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1

Odkaz na stránky Onlineschool.cz:
https://onlineschool.cz/

Úkoly ke zpracování:
Téma: Funkce
Podtéma: definiční obor. Obor hodnot funkce

· Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ (červená) str. 188 / 18,19. grafy
lze překreslit do sešitu a následně určit obory.

· Ze sbírky dále určování definičního oboru z předpisu str.189/21Stanovte
definiční obor funkce určené rovnicí. Rovnici funkce zjednodušte a sestrojte
její graf.

· Stanovte definiční obor funkce určené rovnicí:

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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· Zadané grafy překresli do sešitu a urči definiční obor, obor hodnot funkce.
Urči f(0), intervaly, kde je funkce rostoucí a klesající.

Zdroje:
HUDCOVÁ Milada,KUBIČIKOVÁ Libuše. Sbirka úloh z matematiky pro střední odborná učiliště a
střední odborné školy. 1. vydání. Praha: Prometheus, 1999. 373 s. ISBN 80-85849-40-2.
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17.3.2020
POZOR!!!  POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA Matematika

Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20 https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/

https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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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

Vážím si Vašeho přístupu k samostudiu,
práci v Techambition průběžně sleduji a těší mě Váš zájem.
Samostudium a domácí přípravu ohodnotím.
Pracovní listy doplňte, k dispozici tu máte řadu odkazů, kde velice zajímavým způsobem je téma
lineární funkce interpretována.
Čekají Vás přijímací zkoušky a tedy i čas na opakování staršího učiva.
Držím Vám palce, myslím na Vás a přeji pevné zdraví   Vaše matikářka

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

Cvičení v Excelu
v programu MS Excel či v OpenOffice vytvořte svůj rozvrh hodin rozdělený na lichý a sudý týden. V rozvrhu bude u
každé hodiny uveden název předmětu, učitel a číslo učebny. Pomocí funkce POČET2 spočítej počet vyučovacích
hodin v obou týdnech.

13 KT Podmíněné výpočty v Excelu
· 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.

https://www.youtube.com/watch?v=Wopzk0tp6F4
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EKONOMIKA

Pokračování tématu Majetek

Ocenění majetku
Vyjádření hodnoty majetku v peněžních jednotkách vzhledem ke způsobu nabytí.

Způsoby ocenění majetku:
1. Pořizovací cenou – koupí, cenu tvoří cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady.
Příklad:
A.s. si pořizuje nový pásový bagr Caterpillar. Jeho cena činí 2 800 000 Kč, dopravné 25 000 Kč. Pořizovací cena
tedy je 2 825 000 Kč.
2. Reprodukční pořizovací cenou – nabytí majetku darem nebo při vložení staršího majetku do podnikání, kdy již
neznáme původní  cenu.
Tato cena vyjadřuje, jakou hodnotu má dnes tento dlouhodobý majetek. Reprodukční cenu stanovujeme odhadem,
posudkem soudního znalce apod.
Příklad:
Nejmenovaná televizní společnost obnovuje své vybavení a daruje 6 let starou kameru Sony, která jako nová stála
1 050 000 Kč. Soudní znalec určí, že její reprodukční cena je nyní 300 000 Kč.
3. Vlastními náklady – majetek nabytý vlastní výrobou.
Příklad:
Stavební podnik si postavil sklad materiálu. Použil cihly a další stavební materiál za 1 600 000 Kč, opotřebení zařízení
činilo 400 000 Kč, vyplatil mzdy pro vlastní zaměstnance 240 000 Kč. Vlastní náklady, které jsou vstupní cenou, tedy
činí celkem 2 240 000 Kč.

Odpisy
Částka, která vyjadřuje opotřebení majetku za určité období, protože odpis představuje snížení ekonomického
prospěchu, jedná se o náklad. Smyslem odpisování je rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období.
Účetní odpisy
Účetní odpisy si stanovuje sám podnik tak, aby co nejvíce vyjadřovaly skutečné opotřebení dlouhodobého majetku.
Např. v jednom podniku je majetek v provozu 2 roky, v jiném 5 let. Auto účetní x auto taxi.
Účetní odpisy rozkládají pořizovací cenu do nákladů po celé období jeho použitelnosti.
Na základě doby životnosti se vypočítává odpisová sazba.
Odpisová sazba se uvádí v procentech ze vstupní ceny.

§ Odpisová sazba [%] = 
ž 

§ Roční odpis [Kč] = í 


 x odpisová sazba

Příklad:
Společnost postavila provizorní budovu skladu s tím, že ji za 5 let nahradí novou. Cena výstavby činila 1 200 000
Kč. Doba životnosti je tedy 5 let.
Jaká je odpisová sazba a výše ročního odpisu?
Odpisová sazba = ଵ

ହ
 = 20%

Roční odpis = ଵ ଶ 
ଵ

 x 20 = 240 000 Kč.
Příklad:
Společnost vložila do podniku auto v hodnotě 350 000 Kč, za 5 let ho nahradí novým.
Jaká je odpisová sazba a výše ročního odpisu?

Daňové odpisy
Daňové odpisy stanovuje Zákon o daních z příjmů jako maximální možné částky, které lze uznat jako daňově
uznatelný náklad. Postup výpočtu daňových odpisů je v Zákoně o daních z příjmů přesně stanoven.

Rozdíl mezi odpisy účetními a daňovými
Účetní odpisy postihují pokles účetní hodnoty evidovaného majetku v závislosti jeho skutečném opotřebení.
Daňové odpisy mají tedy vliv pouze na daňové přiznání a rozhodně neodrážejí stav majetku ve firmě.
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Pravidla daňového odpisování
1. Neodepisují se pozemky a umělecká díla. DM se odepisuje do výše pořizovací ceny, sestaví se odpisový

plán a ten se musí dodržovat po celou dobu odpisování.

2. Vyjadřují se jako roční – nezohledňuje se část roku.

3. Odpisy nemusí podnikatel uplatnit – je to jeho právo, nikoliv povinnost.

4. Odpisuje vlastník nikoliv nájemce.

5. Zaokrouhlují se na celé koruny nahoru.

6. Odpisy se postupně sčítají a jejich souhrn za určitou dobu nazýváme oprávky.

7. Na začátku jsou oprávky nulové a na konci životnosti jsou ve výši vstupní ceny.

8. Cena snížená o oprávky je zůstatková cena.

9. Zůstatková cena je na začátku ve výši vstupní ceny a na konci životnosti nulová.

10. Daňové odpisy stanovují maximální možnou výši pro uplatnění daňových nákladů.

+	platí	termín	odevzdání	referátů		
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DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

KOMBINOVANÁ DOPRAVA

· kombinovaná doprava = přeprava zboží několika druhy dopravy (dopravních prostředků) v jednom
přepravním prostředku (nejčastěji v kontejneru)

· základem systému kombinované dopravy je přeprava zboží minimálně dvěma druhy dopravy, zejména silnice-
železnice nebo železnice-voda nebo silnice-voda; časté je využívání kombinované dopravy při přepravě zboží
mezi kontejnery v kombinaci silnice-železnice-voda-železnice-silnice (např. i ve firmě ŠKODA AUTO a.s.)

· problematickým místem kontejnerové dopravy je místo překládky zboží, kde dochází ke změně druhu dopravy
(zde musí být se zbožím (resp. kontejnerem) manipulováno)

Základní důvody pro zavedení systému kombinované dopravy:
· nadměrný růst nákladní silniční dopravy
· komplikace v určitých místech dopravní infrastruktury (např. zasekané úseky dálnic)
· zhoršování životního prostředí
· ekonomický růst spojený s růstem přepravy zboží
· nutnost snižování energetické náročnosti dopravy (souvisí se životním prostředím)
· zvyšování kvality a rychlosti přepravy zboží včetně komplexnosti přepravních služeb

Další výhody kombinované dopravy:
· úspory nákladů spojených s přepravou zboží
· zrychlení přepravy zboží
· nižší ztráty a poškození přepravovaného zboží (např. obsah kontejneru je těžké rozkrást)
· úspory spojené se skladováním zboží
· snížení podílu manuální práce a pracovních úrazů (možnost mechanizace a automatizace nakládkových,

překládkových a vykládkových prací)
· ochrana životního prostředí, resp. snížení spotřeby paliv a energií
· úspora přepravních obalů (úspory v obalovém hospodářství)
· zvýšení bezpečnosti silničního provozu
· snižování nákladů na údržbu pozemních komunikací

ROZDĚLENÍ KOMBINOVANÉ DOPRAVY

1. Rozdělení KD podle oblasti působnosti
· kontinentální KD (v relaci silnice-železnice nebo silnice-voda nebo železnice-voda)
· mezikontinentální KD (základem je námořní doprava)

2. Rozdělení KD podle použitého druhu dopravního prostředku
· KD silnice-železnice a opačně
· KD silnice-voda a opačně
· KD železnice-voda a opačně
· KD silnice-železnice-voda-železnice-silnice

3. Rozdělení KD podle použitého přepravního prostředku
· KD v kontejnerech
· KD ve výměnných nástavbách
· KD v paletách
· KD silničních souprav (celých kamionů)
· KD silničních návěsů

4. Rozdělení KD podle účasti řidičů silničních vozidel při přepravě ostatními druhy dopravy
· KD doprovázená (kamion najede na železniční vůz a řidič se přepraví v kupé)
· KD nedoprovázená (řidič kamionu přijede na nádraží a zpět se vrací pouze s tahačem)
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5. Rozdělení KD podle jejího průběhu
· KD jednostranná (nejčastěji silnice-železnice nebo opačně; též nazývána „z domu“ či „do domu“)
· KD oboustranná (nejčastěji silnice-železnice-silnice; též nazývána „z domu do domu“)

ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN

TERMINÁLY KOMBINOVANÉ DOPRAVY

· hlavním úkolem terminálů kombinované dopravy je příjem, výdej, skladování překládka, svoz a rozvoz
přepravních jednotek mezi přepravci (zákazníky) a terminálem

· dalšími funkcemi terminálů jsou: uložení přepravních jednotek na ložné ploše terminálu, podání zásilky
k přepravě u dopravců (u dopravních podniků) v mezinárodní a vnitrostátní přepravě, pronájem přepravních
jednotek, překládka zboží mezi přepravními jednotkami nebo do dopravního prostředku, paletizace nákladu,
uskladnění zboží, kompletace nákladu, revize, údržba a opravy přepravních jednotek, prodej přepravních
jednotek, podání informace o pohybu zásilky, pojištění zásilek, spediční činnost, provozování veřejných skladů,
vážení silničních vozidel, zajištění celního odbavení, zajištění veterinární a fyto kontroly, pásové a celní
odbavení doprovázené dopravy, stravovací a hygienické služby, zajištění směnárenské služby, vystavení
potřebných dokladů v oblasti mezinárodní přepravy, logistické služby a poradenská činnost v oblasti
kombinované dopravy.

· zařízení terminálů (hlavní vybavení terminálů):
ü manipulační prostředky (určené pro mechanizovanou práci)
ü překládkové koleje
ü vnitřní pozemní komunikace a ložné manipulační plochy
ü správní a provozní budovy
ü sklady, rampy
ü servisní střediska (tato střediska zajišťují opravu, údržbu apod.)
ü spojovací technika (telekomunikační prostředky, např. telefon, počítače apod.)

MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY KOMBINOVANÉ DOPRAVY

· nejčastěji užívanými manipulačními prostředky v kombinované dopravě jsou:
ü jeřáby (portálové, poloportálové a mostové)
ü kontejnerové motorové vozy (vysokozdvižné vozy)
ü mobilní překladače

· !!! SAMOSTATNÁ PRÁCE: Na internetu vyhledejte obrázky zmíněných manipulačních prostředků KD
(portálové, poloportálové a mostové jeřáby, kontejnerové motorové vozy a mobilní překladače) a
popište, jaký je mezi nimi rozdíl.
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SKLADOVACÍ SYSTÉMY

Práce na SOP dle harmonogramu
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PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Následující text si vytiskněte a přepište správným prstokladem. Soubor uložte pod názvem 30. lekce.

Kupujícím nabízíme poslední typ sportovního vozu. Jeho vzhled, moderní vybavení, vynikající jízdní
vlastnosti a elegantní provedení staví vůz do kategorie kvalitních sportovních automobilů. Majitele uspokojí
vysokou úrovní provedení, pevnou karoserií a moderním topením. Vůz dokonale reprezentuje majitele
nevtíravou elegancí a jízdními vlastnostmi. Cestujícím poskytuje dostatek pohodlí a prostoru. Majitelům
vozů nabízíme i kvalitní servis za nízkou cenu. Tento vůz – to je radost z jízdy.
Hlavním bodem porady byl vzestup produkce a kvality ve strojírenství. Podle odborníků rozhodující úlohu
v tomto procesu budou mít vedoucí pracovníci, jejich kvalita a iniciativa. Rozhodující bude orientace nejen
na kvalitativní ukazatele, ale i na úspory surovin, energie a vody. V souvislosti s tím dojde k modernizaci
ve strojírenství a k posílení obchodní politiky. Půjde o úpravu cen, dodacích a platebních podmínek.
Musíme zkvalitnit balení a v letním období upravit i servisní podmínky.

Banky nabízejí odkoupení akcií za stanovenou cenu. Kdo se rozhodne pro prodej akcií, zjistí v seznamu
jejich cenu, za kterou je banka odkupuje. Souhlasí-li vlastník akcií s podmínkami odkupu, vyplní smlouvu.
Pro vlastní provedení operace je rozhodující potvrzení o vlastnictví akcií a akceptace smlouvy o prodeji
s uvedením kupní ceny. Peníze za akcie vyplatí banka do osmi dnů od prodeje. Za tuto operaci zaplatí
klient bance poplatek podle sazebníku. Podrobnosti poskytují pracovníci banky.

Kupujícím nabízíme poslední typ sportovního vozu. Jeho vzhled, moderní vybavení, vynikající jízdní
vlastnosti a elegantní provedení staví vůz do kategorie kvalitních sportovních automobilů. Majitele uspokojí
vysokou úrovní provedení, pevnou karoserií a moderním topením. Vůz dokonale reprezentuje majitele
nevtíravou elegancí a jízdními vlastnostmi. Cestujícím poskytuje dostatek pohodlí a prostoru. Majitelům
vozů nabízíme i kvalitní servis za nízkou cenu. Tento vůz – to je radost z jízdy.
Hlavním bodem porady byl vzestup produkce a kvality ve strojírenství. Podle odborníků rozhodující úlohu
v tomto procesu budou mít vedoucí pracovníci, jejich kvalita a iniciativa. Rozhodující bude orientace nejen
na kvalitativní ukazatele, ale i na úspory surovin, energie a vody. V souvislosti s tím dojde k modernizaci
ve strojírenství a k posílení obchodní politiky. Půjde o úpravu cen, dodacích a platebních podmínek.
Musíme zkvalitnit balení a v letním období upravit i servisní podmínky.

Banky nabízejí odkoupení akcií za stanovenou cenu. Kdo se rozhodne pro prodej akcií, zjistí v seznamu
jejich cenu, za kterou je banka odkupuje. Souhlasí-li vlastník akcií s podmínkami odkupu, vyplní smlouvu.
Pro vlastní provedení operace je rozhodující potvrzení o vlastnictví akcií a akceptace smlouvy o prodeji
s uvedením kupní ceny. Peníze za akcie vyplatí banka do osmi dnů od prodeje. Za tuto operaci zaplatí
klient bance poplatek podle sazebníku. Podrobnosti poskytují pracovníci banky.

ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN

Následující text si vytiskněte a přepište správným prstokladem. Soubor uložte pod názvem 31. lekce.
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kík lík sík dík ník cík mík jík ník zík tík ísů ínů ídů umů íz
díky více mají cizí cíle kazí nyní musí její dílo síla uhlí
deník denní jarní letní ceník celní zemní kupní první balík
pracovník pracovní pracovníci obchodník obchodní obchodníci
ník kupní hlavní místní bankovní platební dosavadní vlastní
cík kupující pracující související odpovídající rozhodující
íkme plníme prosíme musíme koupíme platíme nabízíme splníme
zatím místo ostatní období nabídka peníze termín poslední lidí
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kupní zimní polní okolí koupí plní plním plují okolí koupím
bankovní spojení, místo placení, celní sazebník, toto období,
obchodní dohoda, dodací podmínky, vlastník akcií, kupní síla,
platební karty, rezervní fondy, prodejní úseky, osobní konto.
Bezhotovostní platební styk probíral v tomto období plynule.
Vedoucí pracovníci se musí orientovat na důslednou kontrolu.
Dokument stanoví strategickou linii urychlení růstu dopravy.
První pololetí tohoto roku je jedním z rozhodujících období.
Kolekce vynikají jednoduchostí a moderním kvalitním balením.
Prosíme, abyste se na dokladech podepisoval mimo otisk razítka.
Souhlasíme jak s dodacími a platebními podmínkami, tak s cenou.
Na programu je celní sazebník a s tím související ochrana trhu.
S růstem kupní síly rostla i nabídka odpovídajícího sortimentu.
Nabízíme elegantní sportovní automobil s vynikajícím vybavením.

kvík kvík kvík jíklů jíklů jíklů lík lík lík jík jík jík ůlík
kík lík sík dík ník cík mík jík ník zík tík ísů ínů ídů umů íz
díky více mají cizí cíle kazí nyní musí její dílo síla uhlí
deník denní jarní letní ceník celní zemní kupní první balík
pracovník pracovní pracovníci obchodník obchodní obchodníci
ník kupní hlavní místní bankovní platební dosavadní vlastní
cík kupující pracující související odpovídající rozhodující
íkme plníme prosíme musíme koupíme platíme nabízíme splníme
zatím místo ostatní období nabídka peníze termín poslední lidí
kupní zimní polní okolí koupí plní plním plují okolí koupím
bankovní spojení, místo placení, celní sazebník, toto období,
obchodní dohoda, dodací podmínky, vlastník akcií, kupní síla,
platební karty, rezervní fondy, prodejní úseky, osobní konto.
Bezhotovostní platební styk probíral v tomto období plynule.
Vedoucí pracovníci se musí orientovat na důslednou kontrolu.
Dokument stanoví strategickou linii urychlení růstu dopravy.
První pololetí tohoto roku je jedním z rozhodujících období.
Kolekce vynikají jednoduchostí a moderním kvalitním balením.
Prosíme, abyste se na dokladech podepisoval mimo otisk razítka.
Souhlasíme jak s dodacími a platebními podmínkami, tak s cenou.
Na programu je celní sazebník a s tím související ochrana trhu.
S růstem kupní síly rostla i nabídka odpovídajícího sortimentu.
Nabízíme elegantní sportovní automobil s vynikajícím vybavením.
Kolekce vynikají jednoduchostí a moderním kvalitním balením.
Prosíme, abyste se na dokladech podepisoval mimo otisk razítka.
Souhlasíme jak s dodacími a platebními podmínkami, tak s cenou.
Na programu je celní sazebník a s tím související ochrana trhu.
S růstem kupní síly rostla i nabídka odpovídajícího sortimentu.
Nabízíme elegantní sportovní automobil s vynikajícím vybavením.



Verze k 18.03.2020 24/27

LOGISTIKA

MANIPULAČNÍ TECHNIKA
1. Rozdělení manipulační techniky PODLE ZPŮSOBU POHYBU
A) Manipulační technika s přetržitým pohybem

· Zvedáky – určeny pro zvedání středně až velmi těžkých břemen do poměrně malých výšek. Mohou být mechanické
s nosností do 20 000 kg, hydraulické s nosností do 200 000 kg nebo pneumatické s nosností do 2 000 kg. Dále jsou
mechanické zvedáky kontejnerů s hmotností soupravy 30 000 kg.

· Výtahy – Jsou pro vertikální přemisťování kusového i sypkého materiálu. Mohou být klecové, stožárové, výsypné
s pohonem zpravidla elektrickým. Hmotnost je od 25 do 20 000 kg.

· Jeřáby – Mohou být mostové, konzolové, portálové, autojeřáby, jeřábky a deriky.

o Mostové jeřáby – určeny pro přemisťování těžkých kusů ve vertikálním a zároveň horizontálním směru. Dělí se podle
tvaru na jednonosníkové, dvounosníkové a podvěsné.

o Konzolové jeřáby – Pojíždějí po jeřábové dráze upevněné na stěně. O stěnu se bočně opírají s vodící kolejnicí.
Hmotnost do 5 000 nebo 8 000 kg.

o Portálové jeřáby – S mostem na vysokých podpěrách. Jsou vybaveny podvozkem s pneumatikami nebo pojíždí po
kolejové dráze v úrovni terénu. Užitná hmotnost do 12 500 kg.

o Autojeřáby – jeřáb namontovaný na automobilový podvozek

o Jeřábky – Jsou na nákladních automobilech a zvedají náklad do maximální hmotnosti 2 000 kg; rovněž bývají
součástí dílen, kde mívají kolečkový podvozek, a tudíž jsou i pojízdné

o věžové jeřáby = stožárové jeřáby = deriky – vysoký otočný sloup, který je k patě sloupu ukotven lany (derik lanový)
nebo vzpěrami (derik třínožkový).

· Lopatové nakladače
o Čelní lopatové nakladače – mininakladače, které jsou lehké, mají malý rozvor kol

o Otočné lopatové nakladače – Nabírání materiálu do lopaty je čelně před strojem, ovšem vysypání může být i otočením
lopaty o 90o na obě strany. Na rozdíl od čelního nakladače má menší rypnou sílu a horší stabilitu při vytočení lopaty
do strany.

Lopatové nakladače mohou být i pásové (používají se v terénních podmínkách, mají velkou rypnou sílu, ale pomalejší
manévrování).

· Tahače – Jsou motorové vozíky pro přemisťování vozíků nemotorových. Vyvíjí tažnou sílu a mohou mít i plošinu pro převoz
nákladu. Řídí se pomocí volantu a jsou vhodné pro halové i venkovní provozy. K nejmodernějším tahačům patří tahače
automatické, které nepotřebují obsluhu.

· Regálové zakladače („labutě“) – Jsou určeny pouze pro regálové sklady. Zakladače tvoří svislý „sloup“, po němž se
pohybuje nabírací zařízení, kabina pro obsluhu a pojezd. Jsou přizpůsobeny k manipulaci s paletami nebo bednami;
pohybují se v horizontálním směru a jezdí po kolejové dráze na zemi nebo na stropu. Dokáží vyjet až do výšky 40 metrů a
pracovat s naprostou přesností.

· Nízko- a vysokozdvižné vozíky (NZV a VZV) – nejrozšířenější manipulační technika ve výrobě. Jsou pomocnou silou při
manipulaci s materiálem. Dělí se podle použitého pohonu (se spalovacím či akumulátorovým pohonem), typu konstrukce,
nosnosti. V každém prostředí se používá jiný vozík.

o Čelní VZV (ještěrka, ekonor) – vidle jsou umístěny v čele vozíku a vykonávají vertikální pohyb

o Retraky – používají se v místech s omezeným prostorem. Mají tříkolový podvozek, vysokou stabilitu. Retraky se dokáží
vysunout do výšky až 13 metrů. Obsluha je jednoduchá a pohodlná. Člověk sedí bokem ve směru jízdy. Vozík se
dokáže otáčet na místě díky elektrickému řízení

o Vozíky VNA – pro zakládání ve velmi úzkých uličkách; vypadají jako čelní VZV, ale mají otočnou vidle, které lze otočit
až o 90°; zdvih vozíků je do 15 metrů, proto má vozík perfektní stabilitu.

o Stohovací vozíky – Stohování je bezpečné ukládání manipulačních jednotek na sebe do vrstev za pomoci vidlicovou
manipulací. Nejčastěji za pomoci VZV. S vozíky se provádí několik manipulací například stohování, nakládání a
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vykládání. Pro krátké vzdálenosti se používají vozíky s chodící obsluhou, na delší vzdálenosti obsluha sedí ve vozíku
v kabině.

o Ruční VZV a NZV – Jsou vhodné pro provozy s omezeným prostorem pro manipulaci pro svůj malý akční rádius.
Vozíky disponují vetší obratností díky svým rozměrům. Jejich provoz je omezen pouze na vnitřní prostory a na prostory
s rovným a pevným povrchem. Nejlehčí vozíky VZV/NZV jsou vozíky s chodící obsluhou nebo plošinkou pro řidiče.

· Výklopníky (výklopné přepravníky) – slouží k vyklápění a vysypávání zásobníků, kontejnerů, beden, palet na materiál,
výklopníky mohou být i rotační (otáčí se do stran o několik stupňů)

B) Manipulační technika s přetržitým pohybem

· Dopravníky valivé (válečkové) – Doprava na válcích. Z menších válečků za sebou je udělaný dopravní pás, při přijetí
materiálu se válečky roztočí a dopraví materiál na místo určené.

· Dopravníky kluzné (pásové) – Doprava na PVC nebo na gumovém pásu podepíraném kluznou plochou. Pro sypký
materiál, kusové zboží. Příklad pás v supermarketu nebo montážní pás.

· Dopravníky šnekové – Slouží pro sypké materiály jako obilí, pelety, granule, uhlí. Je to šnek otáčející se v trubce nebo
žlabu.

· Dopravníky kombinované – Jsou dopravníky složené z více druhů, například materiál se sype na pás přes šneka, tzn.
dopravník kluzný a šnekový

ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN
1. Na vaše mailové adresy jsem zaslal kvízové otázky z logistiky a BOZP. Tyto otázky se mohou vyskytnout v písemných

závěrečných zkouškách. Prosím, otázky si zodpovězte a naučte. Pro vaši kontrolu jsem uvedl i správné odpovědi. Pokud
někdo mail neobdržel, nechť mi na Jiri.Janda@skoda-auto.cz napíše svoji správnou mailovou adresu.

2. Dokončení tématu „Manipulační technika“ (text viz níže).

2.	Rozdělení	manipulační	techniky	PODLE	ZPŮSOBU	MANIPULACE	

· ruční manipulační technika = např. ruční paletové vozíky (ruční NZV/VZV) či rudly

· mechanizovaná manipulační technika – veškerá technika s motorovým a plynovým pohonem; pro
pohyb techniky je potřeba obsluhy. Na rozdíl od ruční manipulační techniky, kde člověk táhne či tlačí vozík,
aby ho uvedl do pohybu, stačí člověk v kabině vozíku. Vozíky se ovládají pedály (brzda, plyn) a směr jízdy
pomocí kol ovládaných volantem, např. vysokozdvižné vozíky a retraky.

· automatizovaná manipulační technika – např. indukční vedení vozíků, opticky a laserově vedené
vozíky, vozíky bez vodící dráhy. Jedná se vozíky bez obsluhy. Člověk je potřeba na první naprogramování
vozíku a nadále se vozík řídí sám podle počítače. Příkladem jsou FTS vozíky.

o indukční vedení vozíků – např. FTS vozíky = bezobslužný transportní systém a slouží k bezobslužnému
zásobování linky; vývoj začal v roce 2009, kdy se jednalo o vozíky, které uměli jezdit z bodu A do bodu
B. Na nádraží je devět drah, které slouží jako FTS vozíky jsou naváděny pomocí magnetické pásky. Díky
těmto vozíkům se zlepšila kvalita práce.

o opticky vedené vozíky - na podlaze jsou optické značky. Na vozíku musí být kamera, se kterou vozík
snímá dané značky a jízdní pruhy. Jízdní pruhy jsou nalakované nebo nalepené příslušnou lepicí páskou.
Komunikace mezi počítačem a vozíkem je pomocí rádiové techniky nebo infračerveným relé. Výhoda
tohoto systému je úprava terénu. Podlaha se nemusí frézovat, stačí, aby pruhy byly dostatečně čitelné
a viditelné.

o laserově vedené vozíky - nepotřebují žádný kabel, ani jízdní pruh k orientaci v provozu. Vozík má
vlastní paměť a veškerá trasa je uložena přímo ve vozíku. Používá se laserový senzor připevněný
k vozíku a odrazky v provozu. Paprsky se odrážejí v odrazkách a vozík rozpozná, kde přesně se
nachází.

o autonomní vozíky - mají vlastní počítač uvnitř. Na počítači je uložená přesná a bezchybná trasa.
Výhodou vozíku je senzor nebezpečí srážky. Jakmile hrozí nebezpečí srážky, vozík sám včas zastaví.
Obsluha vozíku pouze určí, kam má vozík dojet a kde je případná nabíjecí stanice.

mailto:Jiri.Janda:@skoda-auto.cz
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3.	Rozdělení	manipulační	techniky	PODLE	ZPŮSOBU	POHONU	

· motorový pohon = u motorového pohonu se používají motory benzínové nebo naftové; při použití těchto
motorů musí být v provozu a na halách zabudované filtry sazí; vysokozdvižné vozíky se spalovacím
motorem jsou vozíky dieselové, které patří k nejvíce využívané manipulační technice.

· plynový pohon – jsou provozovány zejména v uzavřených halách

o LPG – Je zkapalněný ropný plyn. Používá se jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel.
o CNG – Je stlačený zemní plyn. Používá se jako palivo pro pohon motorových vozidel. Je považován za

čistější alternativu benzínu, nafty a plynu LPG.
o LNG – Je zkapalněný zemní plyn. Z větší části se přepravuje lodní dopravou v tankerech a používá se

jako palivo do vozidel.

· elektrický pohon = získává výkon z akumulátorových baterií nebo ho může vyrábět generátor poháněný
spalovacími motory. Mezi hlavní výhody tohoto pohonu patří uzavření motoru, které ho chrání před
nečistotami. Dále také levná údržba a malé riziko poruch. Akumulátorové neboli elektrické VZV jsou
řešením především pro provoz v uzavřeném prostoru.

· hybridní pohon = např. vodíkový pohon; jedná se o „pohony budoucnosti“
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