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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

12. KT
Skloňování číslovek – vyskloňovat následující spojení ve všech pádech:
dva muži, dvě ženy, dvě auta, obě ruce, ulomené ručičky u hodinek, tři dívky
Čítanka
J. Swift, Gulliverovy cesty – str. 265 – přečíst a do sešitu popsat prostředí, ve kterém
se odehrává ukázka

13.KT a 14. KT
Čítanka
J. London, Bílý tesák – str. 278 – přečíst a do sešitu vypracovat odpovědi na otázky:
1. Kde se děj odehrává?
2. Jak se označuje období, ve kterém se děj odehrává?
3. Kdo byl Bílý tesák?
4. S kým Bílý tesák bojoval a jak jejich boj dopadl?

D. Defoe, Robinson Crusoe – str. 262 – přečíst a do sešitu vypracovat odpovědi na
otázky
1. Jaké bylo vlastní jméno hlavního hrdiny?
2. Odkud pocházel otec hlavního hrdiny?
3. Jak si hlavní hrdina zajistil své bydlení a jak vypadalo?
4. Jaké pořekadlo se může vztahovat k dobru a zlu z pohledu hlavní postavy?
5. Popiš podle svých představ ostrov, případně ho nakresli.

Výpisky kapitola 3.2 Vědecko-fantastická literatura – čítanka str. 287

Číslovky
Vypracuj následující cvičení.

K procvičování jazykového učiva doporučuji využít následující odkazy:

www.skolaposkole.cz a www.umimecesky.cz

http://www.skolaposkole.cz/
http://www.umimecesky.cz/
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CIZÍ JAZYK
Skupina A. Brádlové:
Veškeré informace včetně příloh jsou dostupné na portále EDMODO (všichni žáci mají
přístup)
1. Zopakujte si slovesné tvary (VERB PATTERNS - tj. dvě slovesa za sebou, přičemž
to druhé je buď ve tvaru "to+ infinitiv" nebo -ing) z aktivity, kterou jsme dělali minulou hodinu
("Find someone who...")
2. Následně vypracujte test (viz příloha 1) - písemně do sešitu - doplňte správné tvary sloves
3. Učebnice / Student's Book - str. 7 - cv. 1,5,6

· cv.1 - vyhledejte v kvízu všechny slovesné tvary (VERB PATTERNS), podtrhněte si je a připište
si do tabulky (kterou jsme začali společně tvořit) všechna slovesa do správné kolonky - tj. musíte
si ta slovesa připsat do kolonky podle toho, zda se s nimi pojí druhé slovesu ve tvaru "to+inf."
nebo -ing.

· cv.5 - použijte slovník a s jeho pomocí si opět daná slovesa připište do správné kolonky podle
toho, zda se s nimi pojí "to+inf." nebo "-ing"

· cv.6 - vyplňte správné tvary sloves
V případě technický problémů s připojením na portál Edmodo mě kontaktujte na e-mailu:
andrea.bradlova@skoda-auto.cz popř. tel. 603287861

ZADÁNÍ ÚKOLŮ ANJ 23.-27.3:
1. WORKBOOK: str. 7 / cv. 1-3 + Challenge box - najděte slovesa ve slovníku a zjistěte, zda se
pojí s "to+inf." nebo "-ing" a připište si je do SVÉ tabulky, stejně tak vyplňte do tabulky v
pracovním sešitě str.7
2. Následně ještě procvičte na QUIZLETU, složka "VERB PATTERNS". Zkuste si na Quizletu
vygenerovat test a otestovat se.
3. Následně vyplníte online TEST, který najdete na Edmodu – na známky
4. UNIT 2 - STUDENT´S BOOK - Slovní zásoba - SPORTS - str. 14 / cv. 1-3 + ex.5 - podle
pravidel v tabulce přiřaďte sporty ze cv.2 ke slovesům PLAY, GO nebo DO, dále odpovězte
písemně do sešitu na otázky ve cv. 7
5. WORKBOOK - str, 12 / cv. 1-3; dále slovíčka procvičujte na QUIZLETU - máte tam složku pod
názvem "MS Pre-intermediate UNIT 2 (except sports & equipment)". Na Quizletu si také
vygenerujte test a otestujte se.

Skupina 2 (Valentová)
Nadále procvičovat tvoření minulého času sloves be a can (v kladné a záporné větě a v otázce)
Work Book p.53/4
Student´s Book p. 59/3,4,5
Student´s Book p. 60/1 – přečtěte si článek, přeložte neznámá slovíčka
                              60/2 – odpovězte na otázky celou větou
                              60/3 – spojte zvýrazněná slova z textu s jejich opakem ve cvičení 3

NOVÉ (17.03.2020)

1) Prostudujte tvoření minulého času prostého:

PAST SIMPLE (MINULÝ ČAS PROSTÝ)
Kladná oznamovací věta
Základní tvar slovesa v minulém čase vytvoříte přidáním přípony -ed:

I work = já pracuji I worked = já (jsem) pracoval
you work = ty pracuješ you worked = ty (jsi) pracoval
he works = on pracuje he worked = on pracoval

mailto:andrea.bradlova:@skoda-auto.cz
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she works = ona pracuje she worked = ona pracovala
it works = to pracuje it worked = to pracovalo
we work = my pracujeme we worked = my (jsme) pracovali
you work = vy pracujete you worked = vy (jste) pracovali
they work = oni pracují they worked = oni pracovali

Všimněte si, že je tvar ve všech osobách stejný. Ve 3. osobě jednotného čísla tedy již neoperujeme s
koncovým -s (jako u přítomného času).

POZOR! Minulý čas všech anglických sloves se bohužel takto jednoduše netvoří. Existuje i početná
skupina nepravidelných sloves, o kterých si řekneme více později.

Tvoření záporu
Zápor se opět tvoří podobně jako tomu bylo u přítomného času. Tam se totiž pracuje s pomocným
slovesem do a jeho záporným tvarem don't. Zde však použijeme minulý tvar pomocného slovesa did v
záporu, tedy didn't (did not):

I don't work = nepracuji
I didn't work = nepracoval jsem
I zde je tvar ve všech osobách shodný:

I didn't work = nepracoval jsem we didn't work = nepracovali jsme
you didn't work = nepracoval jsi you didn't work = nepracovali jste
he didn't work = nepracoval they didn't work = nepracovali
she didn't work = nepracovala
it didn't work = nepracovalo

Tvoření otázky
Otázku tvoříme podobně jako u přítomného času prostého, jen místo pomocného slovesa do použijeme
jeho minulý tvar, což je did:

Do you work? = Pracuješ?
Did you work? = Pracoval jsi?

Jelikož máte minulý čas vyjádřen již v pomocném slovesu, významové sloveso bude v základním tvaru:
Did you work?

Otázka se tvoří u všech osob stejně. Opět již nepracujeme s koncovým -s jako v čase přítomném:

Did I work? = Pracoval jsem? Did we work? = Pracovali jsme?
Did you work? = Pracoval jsi? Did you work? = Pracovali jste?
Did he work? = Pracoval? Did they work? = Pracovali?
Did she work? = Pracovala?
Did it work? = Pracovalo?

Tvoření krátké odpovědi
I zde budeme vycházet z přítomného času. Pokud používáme v přítomnosti pomocné sloveso do, musí
se objevit i v krátké odpovědi. V minulosti pak použijeme pomocné did, které se opět musí použít v
odpovědi:

Do you work? Yes, I do. / No, I don't.
Did you work? Yes, I did. / No, I didn't.

Pravopisné změny

1) změkčení koncového -y
Pokud je před y samohláska, nemění se. Pokud je však před ním souhláska, změkčí se:
stay – stayed play – played
study – studied cry – cried
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2) koncová souhláska se někdy zdvojuje
K této změně dochází v případě, že infinitiv jednoslabičného slovesa končí na souhlásku,
před níž je jedna samohláska, jako například:

STOP (poslední tři písmena jsou souhláska – samohláska – souhláska)
stopped

PLAN (tato písmena jsou souhláska – samohláska – souhláska)
planned

Pamatujte si, že toto pravidlo platí pouze u jednoslabičných sloves. Pozor na výslovnost

Výslovnost
Dalším úskalím mnohých začátečníků je chybování ve výslovnosti koncového -ed. To se totiž nikdy
nevyslovuje /ed/.

Občas se však může vyslovovat /ɪd/, ale většinou se písmeno E nevyslovuje vůbec. Vodítko je
jednoduché. Stačí se podívat na písmenko před koncovým -ed.

Pokud je zde T nebo D, příponu -ed vyslovíme /ɪd/:

visit – visited /'vɪzɪtɪd/
land – landed /'lændɪd/
U většiny slovíček však na konci T ani D nenajdete, proto se na konci vyslovuje pouze /t/ nebo /d/. E
však nevyslovujeme!

Kdy přesně vyslovit /t/ a kdy /d/, souvisí se znělou a neznělou hláskou. Po znělé hlásce vyslovíme znělé
/d/. Po neznělé hlásce naopak neznělé /t/:

care – cared /keəd/ work – worked /wɜ:kt/
kill – killed /kɪld/ kiss – kissed /kɪst/

2) SB 61/6 přeložte časové údaje a seřaďte je od nejdřívějšího po nejstarší.
3) SB 61/7 napište věty a použijte v nich minulý prostý čas
4) SB 120 / 6D – 5,6,7,8
5) SB 61/ 8 – doplňte do textu slovesa v minulém prostém čase
6) WB 55/1,2,3,4,5

VŠE ZKONTROLUJI A OHODNOTÍM VE ŠKOLE!  V případě problémů či nejasností mě kontaktujte
katerina.valentova4@skoda-auto.cz.

DÍKY ZA VÁŠ PŘÍSTUP K SAMOSTUDIU!

mailto:katerina.valentova4:@skoda-auto.cz
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OBČANSKÁ NAUKA
Dělba státní moci v České republice

Moc zákonodárná (legislativa)

Parlament ČR je orgánem zákonodárné moci, má ve své pravomoci vydávání zákonů

Poslanecká sněmovna Senát
Dolní komora Horní komora
200 členů 81 členů
Funkční období 4 roky Funkční období 6 let, volby každé 2 roky
Občan od 21 let Občan od 40 let
Je rozpustitelná Nelze rozpustit
Vyslovuje důvěru vládě

Moc soudní (jurisdikce)

Soudní moc je vykonávána Ústavním soudem a soustavou soudů

Soudy jsou nezávislé, soudci jsou jmenováni prezidentem bez časového omezení a jsou
neodvolatelní.

Ústavní soud sídlí v Brně, skládá se z 15 soudců jmenovaných na 10 let prezidentem
republiky se souhlasem Senátu. Posuzuje, zda je dodržována ústavnost, nejsou porušována
práva nebo zda přijatý zákon není v rozporu s ústavou a právním řádem.

Soustava soudů v ČR je čtyřstupňová

Okresní soud – v bývalých okresních městech

Krajský soud – v krajských městech

Vrchní soudy – v Praze a v Olomouci

Nejvyšší soud a nejvyšší správní soud – oba v Brně

Moc výkonná (exekutiva)

Je tvořena vládou, prezidente a státním zástupcem

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci

Je složena z předsedy (premiéra), místopředsedů a ministrů. Předsedu vlády jmenuje
prezident republiky a na jeho návrh pak ostatní členy vlády. Po svém jmenování musí vláda
získat důvěru Poslanecké sněmovny, která může kdykoliv ve volebním období vyslovit
nedůvěru vládě. Po vyslovení nedůvěry musí vláda podat demisi.

Prezident  je hlavou státu. Od roku 2013 je volen v přímých volbách na dobu 5 let.

Pravomoce prezidenta

1. Suverénní (nepotřebuje k nim ničí souhlas)
2. Kontrasignační (potřebuje spolupodpis předsedy vlády)
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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

17. březen 2020

Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Soustavy rovnic sčítací metoda

· Podívejte se na video a podle tohoto videa si udělej zápisky do sešitu, zapiš si
všechny příklady včetně postupu řešení:
https://www.youtube.com/watch?v=jolMsRsA35k Bude kontrolováno!!!

· Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=zFKoqy5bN80

· Z učebnice nastudujte a opište do sešitu ze strany 40 – 41 řešený příklad
Příklad 1, Příklad 2 Bude kontrolováno!!!

· Samostatně vyřešte do sešitu pomocí sčítací metody příklady ze sbírky strana
211 cvičení 6 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/
https://www.youtube.com/watch?v=jolMsRsA35k
https://www.youtube.com/watch?v=zFKoqy5bN80
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FYZIKA
Téma k samostudiu:
el. proud v plynech, výboje, el. proud ve vakuu - učebnice Fyzika 2 str.106-110,
mag. pole trvalého magnetu, vodiče a cívky - učebnice Fyzika 2 str.114-117,

Téma k samostudiu:
elektromagnet a jeho užití - učebnice Fyzika 2 str.124-128, př.128/1, 3,4
magnetický indukční tok, elektromagnetická indukce, ind. zákon - učebnice Fyzika 2 str.128-131,
Prostuduj, napiš do sešitu stručný zápis podstatného, zkus vyřešit příklady.
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Cvičení 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-
https://www.youtube.com/watch?v=Wopzk0tp6F4
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EKONOMIKA
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DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

POZEMNÍ KOMUNIKACE
• pozemní komunikace jsou součástí dopravní infrastruktury (společně se

železničními stavbami, vodními cestami, stavbami letecké dopravy a potrubní dopravou)
• pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními vozidly a chodci, pozemní

komunikace je charakterizována zpevněnou vozovkou nebo stezkou
• dle technické hodnoty jsou pozemní komunikace členěny na:

ü silniční komunikace – dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace
ü nemotoristické komunikace – turistické a cyklistické stezky

DĚLENÍ (KATEGORIE) SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ

A) DÁLNICE

• toto slovo pochází ze spojení dálková silnice (zastarale také označována jako autostráda)
• dálnice = silniční komunikace spojující nejvýznamnější centra, je směrově rozdělená

(zpravidla svodidly), s omezenými přístupy i připojeními, slouží pouze pro provoz silničních
motorových vozidel s konstrukční rychlostí stanovenou pravidly daného provozu; křížení s
ostatními komunikacemi je mimoúrovňové

• česká dálniční síť se v současnosti skládá z celkem 19 dálnic (označení dálnic: D0, D1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D43, D46, D48, D49, D52, D55, D56)

• maximální povolená rychlost v Česku: mimo obec 130 km/hod., v obci pak 80 km/hod.
• dálnice jsou ve vlastnictví státu a ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

B) SILNICE

· veřejně přístupná komunikace pro spojení sídel, silnice mají úrovňové i mimoúrovňové
křižovatky a jsou s omezeným i neomezeným přístupem

· SILNICE 1. TŘÍDY
ü určeny pro dálkovou a mezinárodní dopravu; jsou ve vlastnictví státu (ŘSD)
ü označují se jednomístným nebo dvojmístným číslem (v současnosti čísla 1–71)
ü řadíme sem i silnice pro motorová vozidla (dříve nazývána jako rychlostní silnice)
ü na silnici 1. třídy je mimo obec zakázáno zastavení a stání (vyjma hrozícího nebezpečí a

vyjma vyznačených parkovišť); nelze na nich tlačit ruční vozidla širší než 60 cm a od
soumraku do svítání je na nich zakázána jízda na zvířatech, popř. jejich hnaní či vedení

· SILNICE 2. TŘÍDY
ü jsou zpravidla určeny pro dopravu mezi okresy; jsou ve vlastnictví krajů
ü označuje se trojmístným číslem (začíná se číslem 101); v některých dokumentech se před

číslo silnice 2. třídy přidává i římské číslo II oddělené lomítkem (např. silnice 286 může být
označena také jako II/286); v současnosti je v ČR cca 450 silnic 2. třídy

· SILNICE 3. TŘÍDY
ü jsou zpravidla určeny pro dopravu mezi obcemi; jsou ve vlastnictví krajů
ü v terénu ani v mapách se silnice 3. třídy číslem zpravidla neoznačují (ovšem v úředních

dokumentech a specializovaných mapách se označují čtyř- nebo pětimístným číslem)

C) MÍSTNÍ KOMUNIKACE

• veřejně přístupné komunikace; slouží převážně místní dopravě na území obce; ve
vlastnictví obcí (jejich výstavba a údržba je hrazena výhradně z obecního rozpočtu)

• místní komunikací je např. ulice, náměstí, nábřeží, pěší komunikace, chodníky, parkoviště, ale i
rychlostní místní komunikace s vybavením obdobným dálnici (např. pražský okruh)

D) ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

• tyto komunikace jsou určeny pro obsluhu lesních či zemědělských pozemků a ke spojení
jednotlivých nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi
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• vlastníkem není stát, kraj, ani obec (ačkoliv jsou účelové komunikace v soukromém
vlastnictví, často podléhají věcným břemenům, tj. i tyto komunikace jsou veřejně
přístupné)

KŘIŽOVATKY

• místo, v němž se minimálně dvě pozemní komunikace v půdorysném průmětu protínají či
stýkají (protnutí komunikací může být úrovňové i mimoúrovňové)

• každá správně navržená křižovatka musí mít dostatečnou propustnost (pokud tento požadavek
není splněn, dochází k hromadění silničních vozidel v prostoru křižovatky)

• křižovatky můžeme dělit podle způsobu protnutí a podle počtu ramen (paprsků):
ü dle způsobu protnutí komunikací – úrovňové a mimoúrovňové
ü dle počtu ramen (paprsků) – trojramenné, čtyřramenné a víceramenné

· křižovatky můžeme dělit podle způsobu protnutí a podle počtu ramen (paprsků):

ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN

TĚLESO	POZEMNÍ	KOMUNIKACE	
	
• těleso	pozemní	komunikace	vzniká	zemními	pracemi,	např.	bagrem	(dochází	k	vyrovnání	

nerovností	a	nepravidelností	terénu,	kterým	má	být	pozemní	komunikace	vedena)	
• těleso	pozemní	komunikace	může	být	vytvořeno	zářezem,	násypem	nebo	odřezem	

ü zářez	–	pozemní	komunikace	je	vedena	pod	úrovní	okolního	terénu	(obrázek	vlevo)	
ü násyp	–	pozemní	komunikace	je	vedena	nad	okolním	terénem	(obrázek	uprostřed)	
ü odřez	–	část	komunikace	je	vytvořena	zářezem	a	část	komunikace	násypem	

	
	
	
	
A)	OBJEKTY	POZEMNÍ	KOMUNIKACE	(SILNIČNÍ	OBJEKTY)	
• mezi	silniční	objekty	patří	zejména	mosty,	viadukty	a	lávky,	nadjezdy	a	podjezdy,	tunely,	propusti,	

zárubní	zdi,	opěrné	zdi,	drážní	přejezdy,	lavinové	galerie	(v	Alpách)	apod.	
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B)	ODVODŇOVACÍ	ZAŘÍZENÍ	
• komunikace	jsou	zabezpečeny	proti	nepříznivým	účinkům	povrchových	vod	-	voda	

odtéká	z	vozovky	díky	jejímu	sklonu	(odtéká	přes	krajnici	na	svah	komunikace)	
• k	odvodnění	se	používají	příkopy,	rigoly,	vsakovací	jámy,	kanalizační	potrubí	apod.	

	
C)	VOZOVKA	(„ZPEVNĚNÝ	POVRCH	POZEMNÍ	KOMUNIKACE“)	
• vozovka	=	souvislý	jízdní	pás	položený	na	pláni	zemního	tělesa		
• svým	rovným	povrchem	a	únosností	umožňuje	jízdu	silničním	dopravním	prostředkům	
• vozovka	je	tvořena	buď	jedním	jízdním	pruhem	(jízdní	směry	nejsou	rozděleny	dělicí	čarou),	nebo	

dvěma	či	více	jízdními	pásy,	které	odděluje	dělicí	čára	či	středicí	dělicí	pás			
• materiál	povrchu	vozovky:	asfalt,	cementobeton,	panel,	kamenná	dlažba,	štěrk	atd.	

	
D)	VODICÍ	PROUŽKY	
• ohraničují	vozovku	z	obou	stran,	čímž	zlepšují	orientaci	řidičům		
• šířku	vodicích	proužků	započítáváme	do	šířky	krajnic;	při	směrově	rozdělených	pozemních	

komunikacích	(u	dálnic	a	rychlostních	silnic)	se	započítávají	do	šířky	dělicího	pásu	
	

E)	STŘEDNÍ	DĚLICÍ	PÁS	
• u	dvou	a	vícepruhových	vozovek	slouží	k	oddělení	směrů	silniční	dopravy	
• dělící	pás	také	může	oddělovat	vozovku	od	cyklistických	a	pěších	komunikací	
• dělicí	pásy	zvyšují	bezpečnost	dopravy	a	zamezují	oslňování	mezi	protijedoucími	vozidly	
	
F)	KRAJNICE	
• krajnice	ohraničuje	vozovku	a	skládá	se	ze	zpevněné	a	nezpevněné	krajnice	
• zpevněná	krajnice	je	pruh	podél	vozovky,	který	plní	následující	funkce:	
• zastavení	vozidla	z	nepředvídatelných	příčin,	resp.	odstavení	vozidla	při	poruše	
• pruh	pro	cyklisty,	chodce	a	povozy	(např.	chodci	s	kočárky,	kárkami	apod.)	
• v	případě	nehody	umožňuje	vyhnutí	silničních	vozidel	(„předjíždění“	zprava)	
• umožňuje	opravy	a	údržbu	vozovky	(svedení	dopravy	i	na	zpevněnou	krajnici)	
	
G)	PŘÍDAVNÉ	PRUHY,	ROZŠÍŘENÍ	VOZOVKY	V	ZATÁČKÁCH	
• v	místech	delšího	stoupání	se	vozovka	rozšiřuje	o	přídavné	pruhy	(tyto	pruhy	umožňují	

předjíždění	pomalejších	vozidel	a	tím	zvýšení	plynulosti	silničního	provozu)	
• v	zatáčkách	s	menším	poloměrem	potřebují	vozidla	větší	šířku	vozovky	(proto	je	vozovka	v	

těchto	místech	rozšířena,	aby	se	protijedoucí	vozidla	v	zatáčce	nesrážela,	popř.	aby	vozidlo	mohlo	
bezpečně	projet	kruhovým	objezdem	či	jinou	křižovatkou)	

	
H)	BEZPEČNOSTNÍ	ZÁCHYTNÁ	A	VODICÍ	ZAŘÍZENÍ	
• bezpečnostní	záchytná	zařízení	(např.	svodidla	a	zábradlí)	–	slouží	k	zachycení	silničního	vozidla,	

které	vyjíždí	z	vozovky;		bezpečnostní	záchytná	zařízení	brání	vozidlu	ve	sjetí	z	náspu	nebo	nárazu	do	
pevného	předmětu	(stromu,	zdi,	nemovitosti	apod.)	

• bezpečnostní	vodicí	zařízení	(např.	směrové	sloupky,	odrazová	skla	neboli	dopravní	knoflíky)	–	
mají	za	úkol	opticky	vést	silniční	vozidla	za	snížené	viditelnosti	a	v	noci	



Verze k 18.03.2020 21/28

SKLADOVACÍ SYSTÉMY

Téma k samostudiu 1:

Vytvořte formulář příjemky a vyplňte pro dodané zboží firmě LIKO.

Téma k samostudiu 2:

Pokračování tématu Automatická identifikace zásob

QR kód
§ QR (Quick Response) Code je maticová symbolika kódu, vyvinutá firmou Toyota Denso

(Japonsko)

§ skládá se z čtvercových buněk a umožňuje všesměrové a velmi rychlé načtení velkých objemů
dat

§  data je možno číst i v případě, že je část symbolu znečištěná nebo poškozená
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Používané  snímače čárových kódů – ŠA
1) Mobilní terminál pro sběr a zpracování dat:

§  čte 1D i 2D čárové kódy

§  bezdrátové připojení umožňuje přenášet načtená data do výrobních i logistických
systémů

§ využití: odvolávání materiálu, informace o stavu skladu, k načítání montovaných komponent
a   jejich další evidenci

2) Ruční čtečky čárových kódů:
§ čte 1D i 2D čárové kódy

§ připojení k terminálu nebo PC pomocí kabelu nebo bezdrátové (WIFI nebo Bluetooth)

§ využití: odvolávání materiálu, informace o stavu skladu, k načítání montovaných komponent
a jejich další evidenci

3) Kamerový systém:
§  čte 1D i 2D čárové kódy, znaky tvary apod.

§  samostatné zařízení schopné předávat data do různých systémů na webové stránky apod.

§  využití: ke sledování pohybu vozů ve výrobě, jejich evidenci a dalšímu řízení

Shrnutí – čárové kódy
§ nezaměnitelné

§  lehce poškoditelné

§  štítek musí být pro čtečku viditelný

§  manuální obsluha

§  cenově výhodné

 2) Radiofrekvenční systém
§ z důvodu zvyšující se úrovně a počtu bezpečnostních prvků a také elektronických řídicích

systémů se používá RFID

§  nevyužívá se odraženého světla od jednotlivých čar natisknutého kódu, ale využívá se princip
radiových vln

§  není nutné, aby mezi čtecím zařízením a identifikovaným předmětem byla přímá viditelnost
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§  štítky obsahují elektronicky uložené informace

RFID
Aktivní a pasivní čipy
Pasivní:

§ pouze předávají jednou zaznamenaná
data

§ plastové pouzdro, čip, anténa

§ dosah: několik mm až jednotky metrů

§ malá velikost

§ snadné upevnění k produktům

§ poměrně levné (řády centů-korun)

§ vyžadují množství drahých čtecích
zařízení (stovky eur)

Aktivní:
§ možnost změny záznamů dat, tj. data

přijímá, ukládá a vysílá

§ plastové pouzdro, čip, anténa, baterie

§ dosah: stovky metrů

§ vystačí s menším počtem levných
čteček

§ větší rozměry

§ několikrát dražší čipy (než pasivní čipy-
řády eur či dolarů)
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PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Následující text si vytiskněte a přepište správným prstokladem. Soubor uložte pod názvem 10. lekce.

jol kol lol aol sol dol fol jol kol lol aol sol dol fol jol kol lol aol sol dol fol jol kol lol aol sol
sws fws jws lws sws fws jws kws lws sws fws jws kws lws sws fws jws kws lws sws fws
kolek kolej hokej kolek kolej hokej kolek kolej hokej kolek kolej hokej kolek kolej hokej
jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa
jel dojel dojela dal dodal dodala dojel dodal dojela dodala dojel dojela dal dodal dodala dojel
spor sporu odpor odporu odporuje podpora podporu spor odpor spor sporu odpor odporu
odjel odjela odeslal odeslala odjel odjela odeslal odeslala odjel odjela odeslal odeslala odjel
kilok ohould okelad ohej okaj dusdo dusod dusop dukod dukop kilok ohould okelad ohej okaj
kolo kolik pokoj polohu hlohu wer was weg war waffel wasser kolo kolik pokoj polohu hlohu
rok roků, krok kroků, pokus pokusů, posudek posudků, kolků, rok roků, krok kroků,
popsal popsala, poslal poslala, podepsal podepsala, poslal, popsal popsala, poslal poslala,
hardware, prodej hardwaru, popis hardwaru, poslal hardware, hardware, prodej hardwaru,
alidohod aliduosu aliduosdo alidohdo alidohod alejdo alejod alidohod aliduosu aliduosdo
spor o doklad, spor o dluh, spor o posudek, důsledek sporu, spor o doklad, spor o dluh,
sklo odeslala jako dar, prodala jawu, odeslala odsud dopis, sklo odeslala jako dar,
dodal hardware, poslal hardware, doklad o prodeji hardwaru, dodal hardware, poslal hardware
dodal do skladu kakao, dodal olej, sůl a goudu, dodal sodu, dodal do skladu kakao, dodal olej,
podepsala dohodu, podepsala posudek, popsala polohu pokoje, podepsala dohodu,
poslal doklad soudu, poslal kopii dopisu, opsal rukou kruh, poslal doklad soudu, poslal kopii,
odjela odsud s jawou, jela dlouho osadou, dojela do okresu, odjela odsud s jawou,
jol kol lol aol sol dol fol jol kol lol aol sol dol fol jol kol lol aol sol dol fol jol kol lol aol sol
sws fws jws lws sws fws jws kws lws sws fws jws kws lws sws fws jws kws lws sws fws
kolek kolej hokej kolek kolej hokej kolek kolej hokej kolek kolej hokej kolek kolej hokej
jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa
jel dojel dojela dal dodal dodala dojel dodal dojela dodala dojel dojela dal dodal dodala dojel
spor sporu odpor odporu odporuje podpora podporu spor odpor spor sporu odpor odporu
odjel odjela odeslal odeslala odjel odjela odeslal odeslala odjel odjela odeslal odeslala odjel
kilok ohould okelad ohej okaj dusdo dusod dusop dukod dukop kilok ohould okelad ohej okaj
kolo kolik pokoj polohu hlohu wer was weg war waffel wasser kolo kolik pokoj polohu hlohu
rok roků, krok kroků, pokus pokusů, posudek posudků, kolků, rok roků, krok kroků,
popsal popsala, poslal poslala, podepsal podepsala, poslal, popsal popsala, poslal poslala,
hardware, prodej hardwaru, popis hardwaru, poslal hardware, harware, prodej hardwaru,
alidohod aliduosu aliduosdo alidohdo alidohod alejdo alejod alidohod aliduosu aliduosdo
spor o doklad, spor o dluh, spor o posudek, důsledek sporu, spor o doklad, spor o dluh,
sklo odeslala jako dar, prodala jawu, odeslala odsud dopis, sklo odeslala jako dar,
dodal hardware, poslal hardware, doklad o prodeji hardwaru, dodal hardware, poslal hardware
dodal do skladu kakao, dodal olej, sůl a goudu, dodal sodu, dodal do skladu kakao, dodal olej,
podepsala dohodu, podepsala posudek, popsala polohu pokoje, podepsala dohodu,
poslal doklad soudu, poslal kopii dopisu, opsal rukou kruh, poslal doklad soudu, poslal kopii,
odjela odsud s jawou, jela dlouho osadou, dojela do okresu, odjela odsud s jawou,
jol kol lol aol sol dol fol jol kol lol aol sol dol fol jol kol lol aol sol dol fol jol kol lol aol sol
sws fws jws lws sws fws jws kws lws sws fws jws kws lws sws fws jws kws lws sws fws
kolek kolej hokej kolek kolej hokej kolek kolej hokej kolek kolej hokej kolek kolej hokej
jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa jawu jawa
jel dojel dojela dal dodal dodala dojel dodal dojela dodala dojel dojela dal dodal dodala dojel
spor sporu odpor odporu odporuje podpora podporu spor odpor spor sporu odpor odporu
odjel odjela odeslal odeslala odjel odjela odeslal odeslala odjel odjela odeslal odeslala odjel
kilok ohould okelad ohej okaj dusdo dusod dusop dukod dukop kilok ohould okelad ohej okaj
kolo kolik pokoj polohu hlohu wer was weg war waffel wasser kolo kolik pokoj polohu hlohu
rok roků, krok kroků, pokus pokusů, posudek posudků, kolků, rok roků, krok kroků,
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ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN

Následující text si vytiskněte a přepište správným prstokladem. Soubor uložte pod názvem 11. lekce.

sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas
klad kladka skal skalka alka dlask alfa jaffa lada kala kal klad kladka skal skalka alka dlask
jal jala dal dala lkal lkala kladl kladla kasal kasala dala jal jala dal dala lkal lkala kladl kladla
kůl kůlů sad sadů klas klasů dlask dlasků důl důlků sůl důl kůl kůlů sad sadů klas klasů dlask
ruka ruku rada radu kakla kuklu frak fraku kus kusdla skus ruka ruku rada kukla kuklu frak
ruda rudu sud sudu faul faulu kraul aula dural fzralu  kraul ruda rudu sud sudu faul faulu kraul
kulka kulku rudka rudku fara faru fůrka fůrku furjara fujaru kulka kulku rudka rudku fara faru
u radaru u sadu kus duralu kufr darů dala ruklu dala dujaru u radaru u sadu kus duralu kufr da
si asi lid klid dril skif disk lidu klidu drilu skifu disku si asi lid klid dril skif disk lidu klidu
daruji drilu, disk disku, fiakr fiakru, fialka fialku, fialu, daruji drilu, disk disku, fiakr fiakru,
kuli ukili, udil ukili, skulil skulili, slil slili, kilili, kuli ukuli, udkl ukili, skulil skulili, slil slili,
daruji daruj, skladuji skladuj, daruji daruj, lakuji lakuj, daruji daruj, skladuji skladuj, daruji
kapka kapku, kupka kupku, klapka klapku, aqua, plus, kupka, kapka kapku, kupka kupku,
kupuji sirup, daruji draka, lakuji kajak, skladuji papriku, kupuji sirup, daruji draka, lakuji,
půl parku, půl sadu, půl kila lilku, půl kula krup, klapka, půl parku, půl sadu, půl kila lilku,
pluk pluků, prak praků, spis spisů, park parků, spis spisů, park parků, frak fraků, pluk pluků,
kraj luk, kraj sadů, kus skla, kapka kafru, sud laku, lupa, sud laku, lupa, kraj luk, kraj sadů,
klad kladů kajak kajaků sklad skladů faul farlů důl sad sůl klad kladů kajak kajaků sklad sklad
kila lusků, kila paprik, kus ripsu, kus duralu, pili sirup, kila lusků, kila paprik, kus ripsu, kus
sud kaprů, kapka laku, kapka kafru, fůra lusků, fůra lilku, sud kaprů, kapka laku, kapka kafru,
dala jsi radu, dala jsi krajku, dal jsi půlku, dal jsi srp, dala jsi radu, dala jsi krajku, dal jsi,
kup kus ripsu, kup lupu, kup pudr, jadu k sadu, jdu k parku, kup kus ripsu, kup lupu, kup pudr
spadl kufr, spadla kapka laku, uklidili pilku, sapadla sirka, spadl kufr, spadla kapka laku,
daruji psa, daruji sadu skla, kupuji papriku, kupuji kapra, daruji psa, daruji sadu skla, kupuji,
sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas
klad kladka skal skalka alka dlask alfa jaffa lada kala kal klad kladka skal skalka alka dlask
jal jala dal dala lkal lkala kladl kladla kasal kasala dala jal jala dal dala lkal lkala kladl kladla
kůl kůlů sad sadů klas klasů dlask dlasků důl důlků sůl důl kůl kůlů sad sadů klas klasů dlask
ruka ruku rada radu kakla kuklu frak fraku kus kusdla skus ruka ruku rada kukla kuklu frak
ruda rudu sud sudu faul faulu kraul aula dural fzralu  kraul ruda rudu sud sudu faul faulu kraul
kulka kulku rudka rudku fara faru fůrka fůrku furjara fujaru kulka kulku rudka rudku fara faru
u radaru u sadu kus duralu kufr darů dala ruklu dala dujaru u radaru u sadu kus duralu kufr da
si asi lid klid dril skif disk lidu klidu drilu skifu disku si asi lid klid dril skif disk lidu klidu
daruji drilu, disk disku, fiakr fiakru, fialka fialku, fialu, daruji drilu, disk disku, fiakr fiakru,
kuli ukili, udil ukili, skulil skulili, slil slili, kilili, kuli ukuli, udkl ukili, skulil skulili, slil slili,
daruji daruj, skladuji skladuj, daruji daruj, lakuji lakuj, daruji daruj, skladuji skladuj, daruji
kapka kapku, kupka kupku, klapka klapku, aqua, plus, kupka, kapka kapku, kupka kupku,
kupuji sirup, daruji draka, lakuji kajak, skladuji papriku, kupuji sirup, daruji draka, lakuji,
půl parku, půl sadu, půl kila lilku, půl kula krup, klapka, půl parku, půl sadu, půl kila lilku,
pluk pluků, prak praků, spis spisů, park parků, spis spisů, park parků, frak fraků, pluk pluků,
kraj luk, kraj sadů, kus skla, kapka kafru, sud laku, lupa, sud laku, lupa, kraj luk, kraj sadů,
klad kladů kajak kajaků sklad skladů faul farlů důl sad sůl klad kladů kajak kajaků sklad sklad
kila lusků, kila paprik, kus ripsu, kus duralu, pili sirup, kila lusků, kila paprik, kus ripsu, kus
sud kaprů, kapka laku, kapka kafru, fůra lusků, fůra lilku, sud kaprů, kapka laku, kapka kafru,
dala jsi radu, dala jsi krajku, dal jsi půlku, dal jsi srp, dala jsi radu, dala jsi krajku, dal jsi,
kup kus ripsu, kup lupu, kup pudr, jadu k sadu, jdu k parku, kup kus ripsu, kup lupu, kup pudr
spadl kufr, spadla kapka laku, uklidili pilku, sapadla sirka, spadl kufr, spadla kapka laku,
daruji psa, daruji sadu skla, kupuji papriku, kupuji kapra, daruji psa, daruji sadu skla, kupuji,
spadl kufr, spadla kapka laku, uklidili pilku, sapadla sirka, spadl kufr, spadla kapka laku
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LOGISTIKA

Pokračování tématu Přepravní prostředky

C) Kontejnery speciálních tvarů či rozměrů
Kontejnery ACTS (ABROLL CONTAINER TRANSPORT SYSTEM)

§ často nazývané jako valivé či odvalovací kontejnery
§ využívají se v kombinované dopravě silnice – železnice
§ mají kolečka nebo válce, které umožňují po podzvednutí kontejneru snadný pohyb
§ manipulaci s kontejnerem vykovává samo speciální silniční vozidlo (automobilový nosič)
§ nevýhody – nestohovatelné, manipulace nosičem
§ výhody – možnost přímého nakládání kontejneru mezi železničním vozem a automobilovým nosičem,

kdekoliv, vysoká produktivita práce (doba překládky max. 5 min), k překládce stačí pouze jeden pracovník

Kontejnery AWILOG (ABFALLWIRTSCHAFT LOGISTIK)
§ využívány pro přepravu sypkých materiálů či komunálního odpadu (např. stavební suti)
§ lze je využít i v kombinované dopravě silnice – železnice
§ překládka kontejnerů probíhá svisle pomocí závěsného rámu, který je namontován na podvozek nákladního

automobilu
§ kontejnery AWILOG mají stejné přednosti a nedostatky jako kontejnery ACTS

Letecké kontejnery ULT (UNIT LOAD DEVICES CONTAINER)
§ vyznačují se nízkou hmotností (nejčastěji jsou vyrobeny z hliníku nebo dřeva)
§ konstrukce je tuhá a pevná kvůli manipulaci
§ tvar kontejnerů není jednoduchý, existuje 17 normalizovaných typů – z důvodu přizpůsobení kontejnerů do

nákladních prostor letadel

9) Výměnné nástavby
= přepravní skříň vybavená čtyřmi sklopnými nohami oddělitelná od silničního vozidla

§ jedná se MJ III. řádu využívané v kombinované dopravě silnice – železnice
§ v silniční přepravě není třeba žádného manipulačního prostředku, ale v případě překládky na železnici je

třeba využít VZV s vidlicemi nebo ramenového vozu s chapadly
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§ nevýhodou je jejich konstrukce, která nedovoluje stohování

10) Silniční návěsy
= přípojné nemotorové vozidlo s velkou ložnou plochou a velkou užitečnou hmotností

§ návěs se připojuje na silniční tahač
§ využívají se v kombinované dopravě silnice – železnice
§ způsob překládky návěsů:

§ systém „pojízdné silnice“ – celý kamion najede na speciální železniční vůz, po příjezdu do cílové
stanice sjede vůz z vagónu a pokračuje dál po silnici

§ systém „lorry-rail“ – kamion najede na plošinový železniční vůz otočený o 31°, poté tahač
z železniční plošiny sjede a plošina se opět otočí do směru jízdy

§ vertikální manipulace – pomocí portálových jeřábů vybavených chapadly

11) Člunové kontejnery (lichtery)
= přepravní prostředky sloužící k přepravě MJ IV. řádu

§ určeny pro přepravu hromadného pevného nákladu (kusový/sypký) nebo hromadného tekutého nákladu
§ člunové kontejnery jsou nesamohybná plavidla krabicového tvaru, která jsou přepravována:

§ na řekách – speciálními tlačnými loděmi
§ na moři – mateřskými kontejnerovými loděmi – do nich je nakládáno pomocí speciálních tlačných

lodí, v přístavech tak dochází ke  zkrácení překládkové manipulace, lichtery se do mateřské lodi
nakládají pomocí portálových jeřábů nebo naplouváním
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