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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
12. KT 
Literatura v kostce – učebnice 
B. Němcová – str. 62 – výpisky 
Český jazyk v kostce  
Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti – str. 107 – 108 
 
13.KT a 14. KT 
Literatura v kostce, případně jiné zdroje 
Romantismus ve světové literatuře - znaky, národní literatury, představitelé (str.48 – 53) 

- Německo 
- Dánsko 
- Anglie (G.G.Byron, W.Scott) 
- Francie (V Hugo, Stendhal) 
- Rusko 
- USA (E.A.Poe) 

Romantismus v české literatuře (str. 59 – 60) 
- K. H. Mácha 

Realismus a naturalismus ve světové literatuře – znaky, nár. literatury, představitelé (str. 63 – 68) 
 

 
Český jazyk v kostce (str. 108 – 109), případně jiné zdroje 

Věty podle členitosti, včetně cvičení 
Procvičovat větný rozbor, pravopis a jazykové učivo na: www.skolaposkole.cz a 
www.umimecesky.cz.  
 
Četba k maturitní zkoušce 
Individuálně 
Doporučuji: www.mluvicihlavy.cz , případně archiv audioknih na stránkách Českého rozhlasu 
 

 
 
 
 
 

http://www.skolaposkole.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.mluvicihlavy.cz/
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CIZÍ JAZYK 
Skupina A. Brádlové:  
Veškeré informace včetně příloh jsou dostupné na portále EDMODO (všichni žáci mají přístup) 
1. VERB PATTERNS – úvod mají studenti za sebou - odkaz, kde více nastudovat: 
https://www.helpforenglish.cz/article/2008082410-verb-patterns-slovesne-vzorce   
2. Následně cvičení – vše viz přílohy na portále Edmodo 
V případě technických problémů s přístupem na Edmodo mě kontaktujte na e-mailu: andrea.bradlova@skoda-
auto.cz popř. tel. 603287861 
 
SKUPINA N. HANESOVÉ: 
 

1. UNIT 6 – How techie are you? – slovní zásoba 
2. Učebnice – Student’s Book – str. 54 / cv. 1,2,4,5,8 + str. 129 / cv.1-6 
3. Pracovní sešit – Workbook – str. 50 / cv. 1-5 
4. Prostudujte tvoření a vyjadřování budoucnosti pomocí will a be going to zde: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007052802-budouci-cas 
5. A procvičte zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2007053101-cviceni-will-x-going-to 
6. Student´s Book: 55 / 2,4 
7. Work Book 51 / 1,2,3 
8. NULTÝ KONDICIONÁL (ZERO CONDITIONAL) 

Nultý kondicionál vyjadřuje stálé pravdy.  
Používáme ho, když chceme říct co dělám, když… (Když potřebuji peníze, jdu do banky.)  
Vedlejší věta podmínková nejčastěji používá spojku IF, kterou zde můžeme přeložit jako ‘když, vždycky když, kdykoliv’. 
 
if = když 
Obě věty, hlavní i vedlejší, zde bývají v přítomném čase (protože se jedná o stálou pravdu). 
 
vedlejší podmínková věta  --- hlavní věta   
If I need cash,    I go to the bank.  
If I don't like something,   I don't buy it.  
přítomný čas    přítomný čas   
 
Výše uvedené příklady popisují obecné pravdy, stálé pravdy, či vědecká fakta.  
V některých případech bychom zde mohli použít i spojku WHEN, protože linie mezi podmínkovými a časovými větami 
je zde velice tenká. 
 
Další příklady: 
 
If I'm hungry, I have something to eat.  
If I'm not hungry, I don't eat.  
We don't play outside if it's raining.  
If I need help, I ask for it.  
Water boils if you heat it to 100 degrees.  
 
6) SB 114/7,8 
7) SB 57/3,4 – napište věty a použijte nultý kondicionál 
8) SB 57/6 – read the text 
9) Study:  
 
Slovesa MAY, MIGHT, COULD 
 
Tato slovesa vyjadřují pravděpodobnost (= možná, mohli by) v přítomnosti nebo v budoucnosti 
 
Pojí se s infinitivem bez to 
 
Sloveso may vyjadřuje vyšší pravděpodobnost než might 
 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008082410-verb-patterns-slovesne-vzorce
mailto:andrea.bradlova@skoda-auto.cz
mailto:andrea.bradlova@skoda-auto.cz
https://www.helpforenglish.cz/article/2007052802-budouci-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2007053101-cviceni-will-x-going-to
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Where´s John? He might be in his bedroom? (Možná je ve svém pokoji.) 
Who´s knocking at the door? It could be the postman, (Mohl by to být pošťák.) 
The weather forecast said it may rain tomorrow. (Asi bude zítra pršet.) 
 
Zápory might a may  jsou might not a may not. Od could pro vyjádření pravděpodobnosti zápor nelze vytvořit. 
 
10) SB p. 57/8 
11) SB 114/6D - 9 
 
 
 
Skupina K. Pojarové katerina.pojarova@skoda-auto.cz 
 
PROCVIČOVAT PRVNÍ ČÁST ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: 
 
- STUDENT MÁ ZADANÉ TÉMA, ALE KONKRÉTNÍ OTÁZKY NEMÁ K DISPOZICI. 
- ZDE JSOU NAMÁTKOU VYBRANÉ OTÁZKY: 
ANSWER THE QUESTIONS ABOUT THE TOPIC „MEANS OF TRANSPORT“: 
ODPOVĚZTE NA OTÁZKY CELOU VĚTOU: 
1. Do you use any means of transport regularly? Why/why not? 
2. When did you learn to ride a bicycle? 
3. Can you imagine your life without a car? Why/why not? 
4. What has your longest journey been so far? Write about it. 
5. Should public transport be for free? Why/why not? 
6. In your opinion, are there any advantages of travelling by train compared to travelling by plane? 
Why/why not? 
“ FAMILY”: 
1. How big is your family? Write about it. 
2. Which of your relatives do you like most? Why? 
3. Did you want to have a brother or a sister when you were a child? Write about it. 
4. Would you like to have a big family in the future? Why/ why not? 
5. Would you like to have a small family in the future? Why/ why not? 
6. In general, are fathers usually stricter than mothers? Why/why not? 
7. At what age should people have their first child? Why? 
“ INTERPERSONAL RELATIONSHIPS”: 
1. Who is your best friend? Write about him/her. 
2. When did you last go out with friends? Write about it. 
3. Have you ever helped anybody in need? Write about it. 
4. Do you think it is common to have a friendship across generations? 
5. What qualities do you think are important in a good friend? Why? 
6. Do you think the people should use social networks for making friends? Why/why not? 
“GEOGRAPHY AND NATURE”: 
1. Do you watch films about animas? Why/why not? 
2. Do you prefer spending your holidays at the seaside or in the mountains? Why/why not? 
3. What should a good geography teacher be like? Describe him/her. 
4. Do you think it is important to learn geography at school? Why/why not? 
5. If you travel somewhere far, do you use a map? Why/why not? 
6. What can you do to help protect nature in your area? Write about it. 
“CLOTHES AND FASHION”: 
1. What is your favorite piece of clothing? Why? 
2. Do you follow fashion trends? Why/why not? 
3. When did you last go clothes shopping? Tell me about it. 
4. Have you ever bought anything in a second hand shop? Why/why not? 
5. Would you like to wear a uniform to school? Why/why not? 
6. Do you think people should dress up for special occasions? Why/why not? 
 
 

mailto:katerina.pojarova@skoda-auto.cz
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17.3.2020 
Zdravím vás a posílám další témata a otázky první části ústní maturity z anj. 
 
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? 
 
Holidays and travelling 
Do you enjoy travelling on your own? Why? / Why not? 
Where did you last go on holiday? Tell me about it. 
Have you ever hitchhiked when travelling? Why? / Why not? 
Would you rather spend the holiday in the mountains or at the seaside? Why? 
What are the advantages and disadvantages of going on holiday with a travel agency? 
Should people speak the language of the country they are going to visit? Why? / Why not? 
 
Everyday life 
Can you tell me something about your typical school day? 
What did you do last Saturday night? Tell me about it. 
Can you imagine your life without your friends / school mates? Why? / Why not? 
What would you change about your weekends? Why? 
In your opinion, do teenagers like spending time with their parents? Why? / Why not? 
Should teenagers have part-time / weekend jobs? Why? / Why not? 
 
Health and body care 
How often do you eat fruit and vegetables? Tell me about it. 
Are you interested in reading magazines about healthy eating? Why? / Why not? 
When was the last time you went to a doctor? Tell me about it. 
Have you ever bought bio / chemical-free products? Why? / Why not? 
Have you ever been frightened at the dentist´s? Why? / Why not? 
In your opinion, should young people exercise more? Why? / Why not? 
 
Interpersonal relationships 
What is your best friend like? Tell me about him / her. 
Who in your family is really similar to / different from you? Tell me about him / her. 
When did you help a friend / someone with something? Tell me about it? 
How much time do you spend with your friends online? Why? 
Do you think you will get married in your twenties? Why? / Why not? 
If you could choose a famous person as a friend, who would it be? Why? 
 
Hobbies and free time activities 
Do you like reading books? Why? / Why not? 
What stories or books did you enjoy when you were a child? Why? Tell me about them. 
Which types of books or authors are popular with your classmates? Why? 
Have you ever read a book in English? Tell me about it. / Why not? 
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Do you think you can improve your English by reading books? Why? / Why not? 
When was the last time you didn´t finish a book? Why? Tell me about it. 
 
Travelling and transport 
Do you use public transport? Why? / Why not? 
What do you think are the advantages / disadvantages of public transport? Why? 
What is your best / worst experience travelling by public transport? Tell me about it. 
Have you ever taken a taxi? Tell me more about it. / Why not? 
Should public transport in big cities be free? Why? / Why not? 
If you could, what would you improve about public transport in your town / city? Why? 
 
Learning and education 
What do you like about your school? Tell me about it. 
Which after-school activities does your school offer? Tell me about them. 
Can student have a meal at school? Tell me about it. / Why not? 
Would you recommend this school to your friends? Why? / Why not? 
Should the school organize more trips / sport courses? Why? / Why not? 
What would you change about the school? Why? 
 
Mass media 
Do you watch news on TV? Tell me more about it. / Why not? 
Where do you find information when you need it? Why? / tell me about it. 
Have you ever read a magazine in English? Tell me more about it. / Why not? 
Which modern technology could you not live without? Why? 
How did the people in the past spend their evenings without a TV? What do you think? 
Should TV commercials for cigarettes and alcohol be banned? Why? / Why not? 
 
Travelling and transport 
Do you like cycling? Why? / Why not? 
Do you ever walk for pleasure? Why? Why not? 
When did you last use public transport? Tell me about it? 
Where is the furthest place you have travelled to? Tell me about it? 
In your opinion, what is the safest / most dangerous form of transport in your country? Why? 
In your opinion, should cars be allowed in the center of towns and cities? Why? / Why not? 
 
Customs and traditions 
Which Czech holiday or custom do you enjoy most? Tell me about it? 
What do you not like about Christmas? Why? Tell me about it. 
Have you ever celebrated New Year´s Eve? How? Why not? Tell me about it. 
Would you rather celebrate your birthday with your friends than with your family? Tell me about it. 
In your opinion, will St. Valentine´s or Halloween celebrations ever be as popular here as in the USA? Why? / Why 
not? 
Should children be told that Christmas presents are bought by parents? Why? / Why not? 
 
Life in society 
Do you often / regularly watch the TV news / read newspapers? Why? / Why not? 
Would you like to become a politician? Why? / Why not? 
Should everybody be interested in politics? Why? / Why not? 
What do you think about the European Union? 
What problems can teenagers have in our society? Tell me about them. 
Have you ever thought of moving to another country? Why? / Why not? 
 
Services 
Do you travel on holiday with a travel agency? Why? / Why not? 
When did you last use the post office´s services? Why? Tell me about it. 
Do you prefer using public transport or walking to school / round the city? Why? 
Have you ever received bad service in a restaurant or in a shop? Tell me about it. 
In your opinion, should there be a library in every village or small town? Why? / Why not? 



 

Verze k 18.03.2020 7/34 

Would you borrow money from a bank for you studies / to buy a flat? Why? / Why not? 
 
Traditions and celebrations 
What is your favourite (family) celebration / holiday? Tell me about it. Why? 
Are you / your family interested in / good at keeping traditions? Tell me about it. / Why not? 
When you were a child, what type of presents did you like to get? Tell me about it. 
Do you think giving money instead of real present is a good idea? Why? / Why not? 
Should children learn about traditions and customs at schools or at home? Why? 
Which of your typical traditions or holiday might be surprising for foreigners? Why? 
 
Health and body care 
How do you usually relax after a day at school? Tell me about it. 
When was the last time you were / felt ill? Tell me about it. 
Do you ever read magazines or news articles about health? Why? / Why not? 
Do you think keeping a dog / a cat at home is unhealthy? Why? / Why not? 
How much money do you spend on beauty / body care? Why? / Why not? 
 
Health and body care 
How often do you go to a doctor? Why? Tell me about it. 
What do you do at home when you are ill? Tell me about it. 
Is it important for you to be / keep fit / eat healthily? Why? / Why not? 
When did you last have to go to a dentist? How did you feel? Tell me about it. 
What would you do if you found someone lying on the street? 
Who do you think usually takes more care of their bodies – men or women? Why? 
 
Sport 
Are you good at / interested in sports? Why? / Why not? 
Do you like watching sport on TV? Tell me about it. / Why not? 
Where can you do sport in your town / city / village? Tell me about it. 
Do you think you will do more sports than today when you get older? Why? / Why not? 
Have you ever tried bungee jumping / snowboarding / sailing / golf? Tell me about it. Why not? 
In your opinion, should there be more P.E. lessons at secondary school? Why? / Why not? 
 
Environment 
Does your family recycle? Why? Why not? 
Are there any problems with air pollution because of cars / factories / industry in your town? Tell me about them. / Why 
not? 
How can you personally help to improve the environment? Tell me about it. 
Did you find the school lessons on ecology interesting? Why? / Why not? 
In your opinion, which type of transport is the most environmentally friendly? Why? 
Should every school have a recycling programme? Why? / Why not? 
 
Shopping 
Do you like going shopping? Why? / Why not? 
What is your favourite shopping place? Why? 
Where do you get the money you spend in the shops? Tell me something about it. 
What was the last thing you bought for someone else? Why? / Where did you buy it? 
Have you ever bought anything online? Tell me something about it. / Why not? 
Would you buy anything in a second hand shop? Why? / Why not? 
 
 
Internetové odkazy: 
www.novamaturita.cz 
 
 
Internetové odkazy: 
www.novamaturita.cz 
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DĚJEPIS 
12. KT    Války o dědictví rakouské a sedmiletá válka (výpisky z učebnice str. 124 – 125)  
 
13. KT    Osvícenské myšlení (znaky) 
               Osvícenský absolutismus 
              (výpisky z učebnice str. 126 – 127, případně jiné zdroje) 
 
14. KT    Období vlády Marie Terezie a Josefa II. (výpisky z učebnice, případně jiné zdroje) 
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MATEMATIKA 
 
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu: 

 námi 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 
 

          
 

 
Úkoly ke zpracování: 
 

Kvadratická funkce 

Pracovní sešit 4 – str. 50-60 
 

 

16. březen 2020 

 

POZOR!!!  POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! 

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA  Matematika 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://learntube.cz/?page=course&a=73
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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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Milí studenti, 

vážím si Vašeho přístupu k samostudiu. Práci v Techambition průběžně sleduji a doplňuji. Samostudium 

a domácí přípravu ohodnotím.    

Hezký den a pevné zdraví Vaše matikářka 

 
Úkoly ke zpracování: 
 
2. Nepřímá úměrnost 

 Pracovní sešit 4 – str. 70-73 
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FYZIKA 

Téma k samostudiu: 

struktura a vlastnosti pevných látek - typy deformací : Fyzika v kostce, 
str.68 - 70 

Hookův zákon: Fyzika v kostce, str.68 - 70 

Prostuduj, napiš do sešitu stručný zápis podstatného, zkus vyřešit 
příklady. 
 
Kapaliny a páry 
Téma k samostudiu: 

povrchové napětí a energie - Fyzika v kostce, str.65 - 66 

Kapilarita - Fyzika v kostce, str.66 - 67 
Prostuduj, napiš do sešitu stručný zápis podstatného, zkus vyřešit 
příklady. 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 
Aplikace funkce „Rank“ v programu Excel 
K samostudiu video na Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=N-IPvf2VXPM 
Po zhlédnutí videa aplikuj v následující tabulce v programu Excel: 

 
 
 
13 KT - Absolutní adresace v Excelu 
 
Na níže uvedené internetové adrese se seznamte s absolutní a relativní adresací v Excelu 
https://www.itnetwork.cz/software/ms-office/excel/vzorce-a-adresace-v-aplikaci-excel 
Relativní adresace již byla využita při hodinách (psaní vzorců v příkazovém řádku). 
Téma „Absolutní adresa“ nastudujte na výše uvedeném odkazu a vypracujete následující tabulku.  

 
 
Detail tabulky z Vašeho úkolu je v obrázku níže (Buňka B11 je zablokována dolarovými znaky a klávesová zkratka 
pro absolutní adresaci je F4), pokud zkopírujeme myší vzorec dolů, dělíme číslo 109,60 číslem 27,46 a následující 
čísla ve sloupci B také. Vyzkoušejte, co se stane, pokud buňka dolarovými znaky nebude zablokována a zkopíruje 
se vzorec dolů. 

https://www.youtube.com/watch?v=N-IPvf2VXPM
https://www.itnetwork.cz/software/ms-office/excel/vzorce-a-adresace-v-aplikaci-excel


 

Verze k 18.03.2020 16/34 
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EKONOMIKA 
Vyhledat a naučit ZDROJE financování (formy):  
 
1) vlastní zdroje  
 samofinancování  
 peníze na investice z rezervního fondu 
 kapitálové vklady  
 věcné (auto) 
 finanční (peníze vydáním akcií, podílové list        
  
2) cizí zdroje  
 úvěry   
 bankovní     
 obchodní, založené na poskytování akceptu směnek 
 leasing 
 
 

KT – 13 – cv 2    Rozvaha 
 
Sestavte rozvahu dle níže uvedeného příkladu. 

 

 



 

Verze k 18.03.2020 18/34 

MECHANIKA 
Téma: Nosníky 
Vypočítejte  příklady 
Odkaz: učebnice Sbírka úloh z technické mechaniky – str. 50 - II-80, str. 51-II-82, str. 53 – II-88, str. 57 – II-102 
 
13KT 
Téma: Smykové tření 
Prostudujte a zpracujte poznámky do sešitu z tématu Tření a pasivní odpory, smykové tření – učebnice str.83-86  
Odkaz: učebnice  TECHNICKÁ  MECHANIKA, K. Mičkal, - str.83-86 
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TECHNICKÁ MĚŘENÍ 
 
Téma: Nepřímá měřidla 
 Odkaz: 
 http://files.ovmt.webnode.cz/200000036-
d72bbd91d3/M%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20s%20p%C5%99evodem%20mechanick%C3%BDm.pdf 
Prostudujte a vypracujte poznámky do sešitu: číselníkový úchylkoměr,pasametr, mikrokátor,puppitast, millimess 
 
13KT 
Téma:  Měřící přístroje s elektrickým převodem-elektrické komparátory 
Odkaz: https://adoc.tips/ovmt 
 

http://files.ovmt.webnode.cz/200000036-d72bbd91d3/M%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20s%20p%C5%99evodem%20mechanick%C3%BDm.pdf
http://files.ovmt.webnode.cz/200000036-d72bbd91d3/M%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20s%20p%C5%99evodem%20mechanick%C3%BDm.pdf
:%20https:/adoc.tips/ovmt
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STROJE A ZAŘÍZENÍ 
Téma k samostudiu: 
Hydrodynamická čerpadla 

- Prostudujte téma hydrodynamická čerpadla - odstředivá dle odkazu https://eluc.kr-

olomoucky.cz/verejne/lekce/1926 

- Zpracujte písemně do sešitu odpovědí na tyto otázky: 

 Vyjmenuj hlavní části hydrodynamického čerpadla 

 Popište princip funkce odstředivého čerpadla 

 Popište princip funkce vícestupňového hydrodynamického čerpadla 

Téma k samostudiu – týden 13K: 
Hydrodynamická čerpadla II. 

- Prostudujte téma hydrodynamická čerpadla II.- ostatní dle odkazu https://eluc.kr-

olomoucky.cz/verejne/lekce/1927 

- Zpracujte písemně do sešitu odpovědí na tyto otázky: 

 Popište princip funkce proudových čerpadel 

 Jaký je rozdíl mezi odstředivým a vrtulovým čerpadlem 

 K čemu slouží automatické čerpací stanice 

 

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1926
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1926
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1927
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1927
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
Téma k samostudiu: 
Po instalaci Creo na níže uvedeném odkazu  
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download 
procvičování strojních součástí – čep, šroub 
 

SKUPINA 52 
Prostudujte si níže uvedené snímky zaměřené na výkresovou dokumentaci (výkres součásti, výkres sestavení, 
popisové pole) 
Úkol: Jaké další části obsahu popisové pole? Jednotlivé části zapiš do sešitu. 
Zdroj: KLETEČKA Jaroslav, FOŘT Petr, Technické kreslení, CP Books, a.s., ISBN 80-251-0498-2 
 

 

https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
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SKUPINA 52 
Vytvořte výkres níže uvedené součásti (v pravoúhlém promítání) na formát A4 včetně vyplněného rohového razítka. 
Nakreslete pod číslem výkresu X1_TED_01_domácí práce (měřítko 1:1 v pohledech potřebných pro pochopení a 
zakótování geometrie. Součást je vyrobena z materiálu S235 (11373) ploché tyče. Opracované plochy jsou drsností 
Ra 3,2 a vystružení otvor o průměru 20H8 Ra 1,6. Vnitřní drážka 30mm má odchylku -0,2mm. Sražené hrany otvoru 
volte 1x45°. 
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Překresli dle technického kreslení danou součást na A4 včetně vyplněného rohového razítka. 
Dle přiloženého izometrického zobrazení součásti s názvem PŘÍLOŽKA. Nakreslete pod číslem výkresu 
X1_TED_01 výrobní výkres této součásti v měřítku 1:1 v pohledech potřebných pro pochopení a zakótování 
geometrie. Součást je vyrobena z materiálu S235 (11373) ploché tyče. Opracované plochy jsou drsností Ra 3,2 a 
vystružení otvor o průměru 20H8 Ra 1,6. Vnitřní drážka 30mm má odchylku -0,2mm. Sražené hrany otvoru volte 
1x45°. 
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Dle přiloženého izometrického zobrazení strojní součástky s názvem PRISMA nakreslete pod číslem X1_TED_02 
výrobní výkres této součásti v měřítku 2:1 v pohledech potřebných pro pochopení a zakótování geometrie. Obrobek 
je vyrobený z materiálu 16MnCr5 (14 220). Zakótujte drsnost povrchu obrobené součásti. Části prismatických ploch 
jsou Ra 1,6, ostatní Ra 3,2. drážky jsou umístěny symetrický. Vytvořte a vyplňte popisové pole. 

Vámi vytvořený výkres součástky naskenujte, ofoťte a přepošlete na přiložený e-mail. 
Do předmětu v e-mailu napište X1_TED 
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MATERIÁL: POLOTOVAR: 

KRESLIL: DATUM: 

TOLEROVÁNÍ NÁZEV: 

PŘESNOST 

M: 

PROMÍTÁNÍ ČÍSLO VÝKRESU: 

 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz  
 
 
 

mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
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MATERIÁLY 
Téma k samostudiu: 
Neželezné kovy 

- Prostudujte téma neželezné kovy dle odkazu http://www.materialy-do-skoly.cz/maturitni-

otazky/strojirenstvi/nezelezne-kovy-tezke/ 

- Zpracujte písemně do sešitu odpovědí na tyto otázky: 

 Jak rozdělujeme neželezné kovy 

 Jak se vyrábí měď a kde se požívá 

 Jaké jsou slitiny mědi 

 Kde používáme ve strojírenství cín 

Téma k samostudiu – týden 13K: 
Hliník 

- Prostudujte téma hliník dle přiloženého odkazu http://www.alfun.cz/o-hliniku 

- Zpracujte písemně do sešitu odpovědí na tyto otázky: 

 Charakterizuj hliník 

 Jak se vyrábí hliník a kde se požívá 

 

http://www.materialy-do-skoly.cz/maturitni-otazky/strojirenstvi/nezelezne-kovy-tezke/
http://www.materialy-do-skoly.cz/maturitni-otazky/strojirenstvi/nezelezne-kovy-tezke/
http://www.alfun.cz/o-hliniku
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STROJÍRENSKÁ VÝROBA 
 
Objemový součinitel třísky 
  
Kde: Vt – objem třísky při hromadění (třísek); Vm – objem odřezávaného materiálu před obráběním 
 
Možnosti snižování objemového součinitele třísky: 
• volbou vhodného materiálu s tendencí tvořit drobivou třísku 
• změnou geometrie břitu a řezných podmínek 
• použitím tzv. lamačů a utvářečů třísek 
Tvoření nárůstku 
• v místě dotyku s nástrojem dojde k lokálnímu navaření třísky k čelu nástroje 
• nárůstek má vysokou pevnost a tvrdost, tvrdost nárůstku je 2-5krát větší než tvrdost 
obráběného materiálu 
• nárůstek mění úhel řezu δ 
o větší tloušťka odebírané vrstvy materiálu 
o horší jakost povrchu 
• porušení nárůstku  
o nejčastěji se odtrhne jen část nárůstku 
o po odtržení nárůstku se celý tento děj cyklicky opakuje 
 
• snižování tvorby nárůstku 
o mazací prostředky, velmi snižují tření a čistotu plochy styku kovů 
  
 
Drsnost obrobené plochy  
• ovlivňující faktory: 
o velikost posuvu 
o řezná rychlost 
o na tuhosti celé soustavy (stroj – nástroj - obrobek) – účinek chvění se dá předejít pevným 
upnutím obrobku, použitím co možná nejmenším vyložením nástroje, zvětšením úhlu nastavení ostří χ‚  
o změnou řezné rychlosti nebo zvětšením posuvu 
o geometrie břitu nástroje (nastavení úhlu χ a χ´) - větší úhly mají za následek větší drsnost 
obrobené plochy  
o řezné prostředí - s použitím řezných kapalin a olejů, které mají mazací účinky 
 
 
vliv úhlu χ a χ´      vliv poloměru špičky 
 
Vliv posuvu 
 
 
 
6.7. Kinematika obrábění 
Řezný pohyb je vzájemný pohyb mezi obrobkem a nástrojem. Uskutečňuje se relativní rychlostí po určité dráze.  
Je složen ze dvou složek:  
• hlavního řezného pohybu (základní pohyb řezného nástroje) 
• vedlejšího řezného pohybu (je kolmý na hlavní řezný pohyb, říkáme mu posuv) 
6.8. Práce při obrábění 
Při každé operaci, která se vykonává při obrábění, je třeba vykonat určitou práci. 
Při procesu třískového obrábění se dělí práce na několik druhů: 
• Práci plastických deformací – až 80% z celk. práce 
• Práci elastických deformaci – až 2% z celk. práce 
• Práci tření na čele nástroje - až 35% z celk. práce, je závislá na odvodu třísky 
• Pasivní práci deformační – velikost této práce je zanedbatelná, je to následek nedokonalého 
ostří 
• Pasivní práci tření – až několik desítek %, závisí na tření plochy hřbetu po ploše řezu 
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6.9. Řezná síla 
Hlavní řezná síla F se může rozložit (nahradit) na tři složky, které jsou na sebe navzájem kolmé a leží v osách x, y a 
z.  
• Fx – je složka rovnoběžná se směrem vedlejšího řezného pohybu 
(posuvu), jinak taky axiální složka 
• Fy – je složka kolmá na osu rotace obrobku (při soustružení), nebo 
na osu rotace nástroje (při frézování, vrtání…) 
• Fz – je tečná na směr hlavního řezného pohybu 
 
Vztah složek k hlavní řezné síle je dán rovnicí:  
F =   
Vzájemný poměr jednotlivých složek je měnný a především je závislý na geometrii 
břitu nástroje. 
 
Příklad: Pro úhel nastavení hlavního ostří = 45° je převážně poměr: 
FX : FY : FZ = 0,5 : 0,4 : 1 
Složka FZ spolu s řeznou rychlostí určuje výkon při obrábění. 
P = Fz.v 
Kde: P - výkon, Fz - tečná síla, v - řezná rychlost 
  
 

 
 
 
6.10. Řezný odpor 
Závisí na:  
o na vlastnostech obráběného materiálu 
o řezných podmínkách 
o geometrii břitu řezného nástroje 
 
p=Fz/S 
 
kde:    P……..řezný odpor 
Fz……složka řezné síly 
S…….. průřez třísky 
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TECHNOLOGICKÁ CVIČENÍ (LAB.CVIČENÍ) 
Sk. 51 a Sk. 52 
 
Vyhledávání ve strojnických tabulkách – perové spoje, materiály pro pera, návrh rozměru pera 
Pokračování dle zadání z minulé hodiny 
 
Dále se podívejte na pevnostní výpočet pérového spoje kap. 1.1.5.1 a vypracujte test pod příkladem na níže 
uvedeném internetovém odkazu:  
 
https://publi.cz/books/208/01.html#1-1-5-1 
 
 
 
Skupina 51,52 Nové 
 
Na následujícím internetovém odkazu nastudujte Kapitolu1.2.5 Tlakové spoje  
https://publi.cz/books/208/02.html#1-2-5 
Pod nadpis „Tlakové spoje“ opiš následující a tužkou nakresli níže uvedené obrázky  : 

 
Tlakové spoje lisované za studena (nakresli do sešitu):  
 

 
Lisování za tepla (nakresli do sešitu) 

https://publi.cz/books/208/01.html#1-1-5-1
https://publi.cz/books/208/02.html#1-2-5
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Tlakové spojení změnou tvaru (nakresli do sešitu) 

 
 
 
 
 
Elektronické řídící systémy (ventilové ostrovy) 
Popis - ventilový terminál festo 
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Popis – SIMATIC S7 IM 151 
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Domácí úloha: 
OHÝBACÍ PŘÍPRAVEK 
Zakresli pneumatické schéma ohýbacího přípravku podle obrázku. Nejprve na pracovní papír a teprve funkční 
schéma do sešitu.  
Plechový výstřižek má být ohnut do tvaru U, raznice je ovládána dvojčinným pneumatickým válcem. 
Ovládání válce má být realizováno nepřímo dvěma tlačítky T1 a T2. 
Stisknutím obou tlačítek se nejprve přestaví ovládací ventil 5/2 do pracovní polohy, kterým se přivede tlak do válce 
pro vysunutí pístnice, na které je připevněna raznice. 
 
Dodatečné podmínky: 
-pístnice smí vyjet pouze, když je v základní pozici A0 a je přítomen materiál a stisknou-li se obě tlačítka nejdéle do 
0,5 sekundy. 
-návrat se smí uskutečnit pouze z maximální vyjeté pozice A1 a pokud je uvolněno jedno nebo obě tlačítka, z toho 
vyplývá, že po dobu celé operace musí mít obsluha zařízení obě ruce na tlačítkách 
-na válci a na přítomnost materiálu použij indukční čidla. 
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PNEUMATIKA- samostudium 17.3.2020 
Popis úlohy: 
Broušení desek (použití funkce „OR“ – pneumatický „RS“ obvod) 
Posuvný stůl přesouvá dřevěnou desku pod pásovou brusku. 
Po stisknutí startovacího tlačítka (SET) dvojčinný válec vysune pístnici. Po uvolnění tohoto tlačítka zůstane pístnice 
ve vysunuté poloze. Po stisknutí tlačítka pro návrat (RESET) se opět vrátí do výchozí polohy. 
K řízení dvojčinného válce bude použito 
monostabilního pneumatického ventilu. Úlohu 
řešte s dominantní funkcí návratového tlačítka 
(RESET). 
 
Nakresli pneumatické schéma této úlohy. 
V případě nejasností mne kontaktujte: 
tel +420 730 863 938, nebo na e-mail: 
josef.kodrik1@skoda-auto.cz 

 
 
 

SOUPIS PRVKŮ 

Počet Popis Symbol 

1 Dvojčinný válec s nastavitelným tlumením 

v koncových polohách 

 

1 Monostabilní rozváděč 5/2 ovládaný stlačeným 

vzduchem, v klidové poloze uzavřen 

 

1 Monostabilní rozváděč 3/2 ovládaný stlačeným 

vzduchem, v klidové poloze uzavřen 

 

1 Impulzní tlačítko, monostabilní rozváděč 3/2, 

v klidové poloze uzavřen 

 

1 Impulzní tlačítko, monostabilní rozváděč 3/2, 

v klidové poloze otevřen 

 

1 Logický prvek „OR“ 

 

1 Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu 

vzduchu 

 

 
 

4 2

5
1

3

14

2

1 3

12

2

1 3

2

1 3

1 1

2
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