
 

Seznam vzdělávacích materiálů 
 
 

Číslo a název šablony   III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
 
Pořadové 

číslo 
Označení materiálu 

(přílohy) 
Anotace 

1. SZ T-3-1 Stroje na dopravu kapalin- čerpadla, základní pojmy – sací, výtlačná 
a dopravní výška, rozdělení čerpadel 

2. SZ T-3-2 Speciální čerpadla na maltu a čerstvý beton – mechanická, 
pneumatická a hydraulická rotorová čerpadla 

3. SZ T-3-3 Stroje na dopravu a stlačování plynů – ventilátory nízkotlaké, 
středotlaké a vysokotlaké, dmychadla 

4. SZ T-3-4 Kompresory – využití, určení, základní druhy kompresorů a způsob 
jejich činnosti 

5. SZ T-3-5 Přezkoušení z T 3/1 až T 3/4, opakování okruhu 

6. SZ T-4-1 Elektrická zařízení - základní pojmy – elektrické napětí (velikosti), 
elektrický proud, elektrický odpor 

7. SZ T-4-2 Výroba elektrické energie - druhy elektráren – vodní, tepelná, 
jaderná, solární, větrná 

8. SZ T-4-3 Stroje pro stejnosměrný a střídavý proud – elektromotory, jejich 
činnost a rozdělení 

9. SZ T-4-4 Rozvody elektrické energie – důležité pojmy, rozvod elektrické 
energie na staveništi, bezpečnostní předpisy elektrických zařízení 

10. SZ T-4-5 Přezkoušení z T 4/1 až T 4/4, opakování okruhu 

11. SZ T-5-1 Železniční kolejová doprava - využití, lanovka, nákladní 
automobilová doprava – auta, přívěsy, podvalníky - využití 

12. SZ T-5-2 Dopravníky – druhy a využití dopravníků  

13. SZ T-5-3 Stroje a zařízení pro svislou dopravu – rozdělení, jeřáby – druhy a 
využití, bezpečnostní požadavky 

14. SZ T-5-4 Stavební výtahy – druhy a využití, pracovní plošiny – druhy a využití 

15. SZ T-5-5 Zdviháky – druhy a využití, kladkostroje – druhy a využití 

16. SZ T-5-6 Stavební vrátky – navíjedla – druhy a využití, skluzná potrubí a žlaby 
- využití, BOZP při montážních pracích – práce s jeřábem a práce ve 
výškách   



 

17. SZ T-5-7 Přezkoušení z T 5/1 až T 5/6, opakování okruhu 

18. SZ T-6-1 Vrtací soupravy – druhy a využití, beranidla a vytahovače – druhy a 
využití 

19. SZ T-6-2 Rýpadla – rozdělení a druhy podvozků, traktorové stroje – dozery, 
skrejpry, grejdry 

20. SZ T-6-3 Zhutňovací stroje – použití, rozdělení, vibrační válce – druhy a 
využití 

21. SZ T-6-4 Přezkoušení z T 6/1 až T 6/3, opakování okruhu 

 


