ROČNÍK XXVI., ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Z P RAVO DA J S PŠ
S T RO J NI CK É A S O Š
Š V E JCA RA , PL ZE Ň

P RO F.

ČÍSLO 10 — ČERVEN 2022

MATURITY BEZ POSTKOVIDOVÉHO SYNDROMU

UVNITŘ TOHOTO
VYDÁNÍ:

Veronika Ulčová, Josef Gruber

MATURITY BEZ
POSTKOVIDOVÉHO SYNDROMU

1

SOUTĚŽ
„TECHNIK“,
ROČNÍK 2021 2022

1

VODÁCKÉ KURZY

2

EXKURZE VE
FIRMĚ KONPLAN

3

EXKURZE DO
UNIVERZITNÍ
KNIHOVNY ZČU

4

PŘIPRAVUJETE
PREZENTACI?

4

UVOLNĚTE SE,
PROSÍM

4

MÁME U NÁS U
NÁS TAKÉ MEGALITICKÉ
STAVBY?

6

AUTOŘI:


Mgr. J. Benešová



Mgr. M. Čechák



Ing. et Bc. A. Florek, CSc.,
Ph.D.



Mgr. A. Mařáková



Ing. I. Řežábková



Mgr. V. Ulčová



Ing. P. Vlček



Ing. J. Gruber

Letošní maturity zejména tříd 4STA a 4STB dopadly výborně přesto, že tito žáci měli skoro dva roky
distanční výuku. Uspěli ve všech předmětech a byl vysoký počet vyznamenání oproti předchozím
školním rokům. Ve 4STA měli vyznamenání 3 žáci a ve 4STB to bylo dokonce 8 žáků.
V anglickém jazyce získali výborné hodnocení všichni žáci 4STA, a to jak z písemné, tak
z ústní zkoušky. Ve třídě 4STB díky píli a docházce na doučování získali žáci výborné výsledky i u
těch, u kterých se to neočekávalo. I v této třídě byly známky výborné a pouze jedna dobrá a jedna
chvalitebná.
V letošním roce ve škole žáci poprvé konali Cambridgské zkoušky, všichni přihlášení uspěli. Certifikát je na úrovni maturitní zkoušky a celosvětově uznávanou zkouškou, která jim zvýší uplatnění na trhu práce.
Z úspěchu žáků máme radost, je zřejmé, že se anglický jazyk na naší škole zajímavě vyučuje a že žáky baví.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Na přelomu května a června jsme měli opět možnost po několika letech pořádat slavnostní vyřazení
absolventů naší školy bez jakýchkoliv restrikcí.
O živý hudební doprovod se postaral žák naší školy Jan Trombik ze třídy 1ME. Ve společnosti dojatých rodičů a blízkých našich studentů jsme se rozloučili a popřáli všem našim absolventům mnoho štěstí v jejich dalším životě.
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SOUTĚŽ „TECHNIK“, ROČNÍK 2021 - 2022
Anton Florek
V letošním školním roce jsme po „covidové“ přestávce navázali na tradiční soutěž žákovských týmů partnerských ZŠ
v rámci projektu Technik. Motto letošního ročníku bylo
„Perpetuum mobile“. Zadání bylo vyhlášeno v říjnu 2021
a znělo „Konstrukce samohybného zařízení“. Na podzim
2021 proběhl nábor týmů na partnerských ZŠ v Plzni.
Soutěžní týmy se povedlo postavit na třech partnerských školách, na 2. ZŠ, 34. ZŠ a ZŠ Štěnovice. V únoru týmy
hodnotitelům představily prvotní návrhy konstrukcí.

V průběhu března až května pracovaly žákovské týmy samostatně s podporou mediátorů na svých výtvorech. Ve středu
15. června pak proběhla v na SPŠS a SOŠ prof. Švejcara závěrečná prezentace výrobků žákovských týmů. Hotové výrobky
předvedl 4členný tým žáků ZŠ Štěnovice a 3členný tým žáků 2.
ZŠ. Soutěžící týmy skončily na děleném 1. až 2. místě. Tým 34.
ZŠ nebyl vyhodnocen, protože se pro nemoc členů závěrečné
prezentace nemohl osobně zúčastnit. Hodnotící komise dostala k dispozici pouze digitální prezentaci.

ZŠ Štěnovice předvedlo samohybné mechanické kolo
na hřídeli s ocelovými kuličkami.

2.ZŠ představila samočinné přečerpávadlo kapaliny
založené na zákonech hydrostatiky.

VODÁCKÉ KURZY
Martin Čechák
V letošním roce jsme se zúčastnili dvou vodáckých kurzů
v termínu od 6.6. do 10.6. a od 13.6. do 17.6.2022. Měli
jsme dostatek vody a tak jsme mohli splout řeku Otavu pohodlně v úseku Sušice - Putim.

Každého kurzu se účastnilo 50 studentů a všichni si
to náramně užili. Jelikož jsme splouvali i většinu jezů, tak nechyběla ani zábava, když se nějaké lodě otočily. Počasí nám
přálo, tak jsme se i opálili. Těšíme se na další studenty zase za
rok: „Ahoooooooj“.
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EXKURZE VE FIRMĚ KONPLAN
Jitka Benešová, Iva Řežábková
Dne 20. června 2022 se žáci naší školy zúčastnili exkurze ve
firmě Konplan s.r.o. (konkrétně třídy 3STB – 3. ročník oboru
Strojírenství a 3MS – 3. ročník oboru Mechanik seřizovač).
Firma Konplan s.r.o. se zabývá nápojovým průmyslem, strojní
konstrukcí, elektro projektováním a SW solutions, vývojem
SW a dále administrativním engineeringem.
Exkurze proběhla pod vedením jednotlivých zástupců firmy. Prezentující si připravili pro žáky naší školy velmi
bohatý a zajímavý program a malé pohoštění.
Zástupci oddělení HR oficiálně zahájili exkurzi
a seznámili žáky s historií, zaměřením, stabilitou, firemní
kulturou a uplatněním. Jednotliví prezentující z oddělení elektro, oddělení konstrukce a vývoje SW, oddělení strojní konstrukce a oddělení Administrative engineering informovali
a seznámili žáky s hlavními činnostmi svých skupin. Exkurze
byla zakončena velmi zajímavou hodinovou prohlídkou celé
budovy, při které nás osobně provázel vedoucí oddělení strojírenské konstrukce.

Administrativní budova firmy Konplan byla vyhlášena
Stavbou roku 2020 a je novou dominantou v Plzni na Borských
polích. Klasický trojtakt s vnitřním jádrem a pracovišti po obvodě má unikátní fasádu. Jde o perforované lamely, které jsou
natočené proti slunci. Přísný kovový rastr narušují zelené ostrovy. Obří květináče mají potenciál pro vysokou zeleň. Tyto zelené
oázy mají také vazbu na řešení interiéru. Právě okolo nich se
soustřeďují odpočinkové zóny na jednotlivých podlažích. Celkově je architektura budovy odlehčena zaoblenými prvky recepce
a jídelny. Hra s kontrastem materiálu a jejich tvarů je pro tuto
budovu typickou, stejně jako hledání individuálního řešení jednotlivých prvků. Součástí návrhu bylo také parkoviště, které se
esteticky uplatňuje a pracuje se zadržováním dešťové vody.
Firma Konplan také nabídla našim žákům možnost
spolupráce ve formě práce na plný nebo částečný úvazek, praxe, brigády, stipendia a konzultace odborných prací.
Děkujeme firmě Konplan s.r.o. i všem prezentujícím
a těšíme se na další spolupráci!
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EXKURZE DO UNIVERZITNÍ KNIHOVNY ZČU
Andrea Mařáková
Konec školního roku si studenti oboru Informační služby
zpříjemnili zajímavou exkurzí.
Třídy 2.D a 3.D se zúčastnily prohlídky Univerzitní
knihovny ZČU, kde studenti nejprve absolvovali školení na

práci s automatizovaným systémem Aleph a poté si prohlédli
volný výběr, studijní zónu i sklad knihovny a zahráli si
„bojovku“, tj. zkusili si práci knihovníka a vyhledávali publikace
v katalogu a následně v regálech. Exkurze se studentům moc
líbila a od výstavky nadrozměrných publikací nebyli k odtržení.

PŘIPRAVUJETE PREZENTACI?
Josef Gruber
Jak má vypadat správná prezentace? Na internetu najdete řadu odpovědí, návodů, kurzů, rad. Mně se docela zalíbil odstavec
z článku v MM Průmyslovém spektru, z jednoho dílu seriálu o vývoji obráběcího stroje. Autorem seriálu je konstruktér Michal Rosecký. Dále cituji.
Časté chyby během prezentace:
 něco nefunguje, protože jsme to před prezentací nevyzkoušeli;
 délka prezentace neodpovídá smluvené délce projevu (cca 2 minuty na stránku);
 špatně čitelný text (malá velikost, okrasný font nebo malý barevný kontrast);
 obsah textu je příliš rozsáhlý, posluchač má problém vyfiltrovat to podstatné;
 v prezentaci se vyskytuje větší počet animačních přechodů;
 jak plyne čas a nabíráme zpoždění, mluvíme čím dál rychleji;
 s ukazovátkem mířícím na plátno mluvíme k posluchačům zády;
 čteme pouze promítaný text;
 na konci se při druhém dotazu omluvíme, že už není čas na další;
 prezentace je plná malých obrázků, tabulek a grafů,

Odkaz na článek v elektronické verzi: www.mmspektrum.com/220505

UVOLNĚTE SE, PROSÍM
Josef Gruber
„Pokyn ‘nakreslete schéma uvolněného tělesa’ je klíčem k tomu stát se inženýrem.“
(J. E. Shigley, 1909 – 1994, „guru“ amerických strojních inženýrů)
Metoda uvolňování je jednou ze základních metod technické mechaniky. Umožnuje zorientovat se rychle v problému, kterým je
řešení sil, působících na součást v sestavě, a např. provést následný pevnostní výpočet. Pokud nebudeme důsledně uplatňovat
metodu uvolňování, můžeme si „naběhnout“ na jeden základní zákon, a tím je princip akce a reakce. Protože si nejsem jist, že
všichni, kdo se těmito druhy výpočtů zabýváme, metodu uvolňování dostatečně důsledně uplatňujeme a vyžadujeme (byť ji používáme, ono to jinak nejde) a že žáci tento pojem znají, rozhodl jsem se pro následující shrnutí.
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Podstatou metody uvolňování je zakreslení tělesa vyjmutého ze sestavy a oproštěného od vazeb s jinými tělesy a nahrazení těchto vazeb vazbovými silami. Vazbové síly jsou vnitřními silami v sestavě, po uvolnění tělesa z nich uděláme síly vnější. Pak
je možné sestavení podmínek rovnováhy a výpočet těchto vazbových účinků. Pokud toto uvolnění neprovedeme, hrozí, že některou ze sil zavedeme obráceně (chybné použití principu akce a reakce) a výpočet nedojde ke správnému výsledku. Schéma uvolněného tělesa („free body diagram“) dává jasnou představu o orientaci souřadných os, známých silách a předpokládaných směrech neznámých sil.
Podmínky rovnováhy můžeme psát jen pro soustavu sil působících na jedno těleso. Metodu uvolňování lze aplikovat jak
ve statice, tak v dynamice, v dynamice se uplatní částí tzv. d´Alembertova principu. Ze zkušenosti vím, že tuto metodu použitou
v dynamice nemilují učitelé fyziky, řešící úlohy přímou aplikací Newtonova II. pohybového zákona, což není nic proti ničemu, ale
technická mechanika má prostě ráda rovnováhu, byť v případě dynamiky pouze fiktivní. Není to jediný případ, kdy se pojetí školní
fyziky s praktickou technickou mechanikou v metodě rozchází. Ale zůstaňme u statiky.
Představme si např. vzpěrače, který drží činku. Chceme-li zjistit, jak je jeho tělo namáháno, uvolníme jej v bodě A
(„sebereme mu podlahu“). Tím jsme porušili rovnováhu, a aby nám nepropadl do sklepa, nahradíme podlahu silou. Následně
můžeme napsat podmínku rovnováhy.

Následně vypočítáme velikost vazbové síly. Jiným příkladem je nosník. Uvolněním nosníku dostaneme soustavu sil, kterou můžeme řešit početně nebo graficky.

Metodou uvolňování staticky vyřešíme snadno celý mechanismus. V některých učebnicích jsou mechanismy řešeny bez
metody uvolňování a žákům pak není jasné, na které těleso která síla vlastně působí. To vede k chybám. Klíčem je nalezení tělesa, na něž působí síly známého směru. Tím může být např. páka, uložená ve dvou kloubech, mezi nimiž není zatížena (tzv. binární
skupina). V tomto případě je to člen 3 – těhlice. Hledáme moment M2 potřebný pro rovnováhu soustavy.
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Samozřejmě lze provést i řešení rozkladem sil v bodech A, B na obvodové a radiální síly atd. Předpokládáme, že známe
rozměry členů a polohy pák (úhly).
Metoda myšleného řezu
Analogická s metodou uvolňování je metoda myšleného řezu, používaná pro zjišťování vnitřních sil a momentů s cílem
vypočítat napětí v součásti. Lze ji popsat jako „metodu uvolňování uplatněnou na homogenní těleso“. Její podstatou je myšlené
rozdělení tělesa v místě, kde vnitřní účinky hledáme, a nahrazení oddělené části těmito vnitřními účinky (normálová síla, posou-

vající – tečná síla a ohybový moment). Z nich pak počítáme napětí.
Pro takto „uvolněnou“ část tělesa píšeme podmínky statické rovnováhy.

MÁME U NÁS U NÁS TAKÉ MEGALITICKÉ STAVBY?
Petr Vlček

Často podnikám výlety, expedice, anebo
jen tak procházky přírodou. Když
tak člověk prochází v různých lokalitách horské lesy a pozoruje přírodu, narazí také na zajímavé skalní
útvary, či ojedinělé kameny. Často
jsem například na Šumavě viděl
osamocené vztyčené kameny, tak
zvané menhiry. Ty patří mezi megality. Dva z nich se tyčí třeba v lesích
nedaleko Knížecích Plání
v posvátné keltské oblasti
v nejbližším okolí vrcholu Vysoký
Stolec. Další zajímavá skála spíše
připomínající menhir je Pivní kámen v téže oblasti, který najdete
v lesích u silnice Borová Lada –
Kvilda.
Mnoho menhirů najdete
například ve středočeském kraji
zejména v okolí Slaného (Slánský
menhir, menhir na Slánské hoře
a jinde), či na okraji Prahy.
V Ústeckém kraji (od Slaného nedaleko) se také nachází
zajímavá lokalita Kounovské kamenné řady. Někteří odborníci ji
zařazují právě mezi megalitické
areály. Kamenné řady se nacházejí
na náhorní plošině Rovina nad
Kounovem směrem na Domoušice.

Jedná se o památku nejasného stáří,
účelu a původu. Řady bývají považovány

za pravěkou megalitickou observatoř,
kultovní místo nebo za novověké meze
polí, ale existují i další hypotézy.
Nachází se tu 14 neúplných rovnoběžných řad, sestavených z
více než dvou tisíc neopracovaných kamenů. Podle spisovatele
Jaroslava Helšuse a geologa Antonína Hluštíka jich na počátku
osmdesátých let 20. století bylo
2240. Řady mají takřka přesnou
severojižní orientaci. Vzdálenost
mezi nimi je nepravidelná, od 11
do 18 m. Délka řad kolísá od 50
do 350 metrů, kameny v nich
jsou maximálně 50–60 cm vysoké.
V prostoru řad nebo v
jejich blízkém okolí se nalézá jen
pět větších balvanů. Kámen,
nazývaný Pegas, leží v jihozápadní části areálu mezi druhou a třetí
řadou. Kámen, zvaný Gibbon
(nebo také Gibbon I), se nachází
na severovýchodě areálu, v prostoru za poslední řadou. Další
kámen, s přírodní prohloubeninou, slouží v druhotné poloze
jako krmítko pro zvěř v hájovně
západně od řad (bývá označován
jako Gibbon II). V poli východně
od řad se nacházejí, údajně
v nepůvodní poloze, dva samo-

ROČNÍK XXVI., ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Stránka 7

statné balvany, označované jako menhi- bí po celé republice a buduje menší ka- věk toulá a pozoruje přírodu, napadají
ry. Mnoho křemencových balvaho různé, možná trochu konspinů, podobných kamenům v řarační myšlenky. Zajímavé je, že
dách, leží v lese pod severním
některé mohutnější skalní útvasvahem náhorní plošiny. Kameny
ry, které jsou u nás, nejprve
v řadě č. 12 byly vkládány do 30
prozradí bludné balvany. Jsou to
cm hlubokého žlabu, sahajícího
volně rozházené kameny po
až na opukové podloží. Pak k nim
lese, které jakoby se odlomily
byla nahrnuta zemina, vytvářející
z nedaleké skály a kutálely se
jakýsi valovitý násep, nebo byly
vlivem pohybové energie a hmotpodloženy drobnějšími kameny
nosti na místo, kde je můžeme
pro zachování stability. Na obvospatřit. Některé jsou pochopiteldu kamene zvaného Gibbon arně porostlé mechem a všechny
cheologové zjistili záměrné oprazvětrávají. Čím blíže je člověk
cování – výřez ve tvaru rozevřek hlavnímu skalnímu útvaru, tím
ného písmene V. Podobné, i když
je kamenů více a pod útvarem to
zdaleka ne tak zachované řady
vypadá, jakoby se rozpadla nějakamenů, lze nalézt u sousedních
ká stavba, která přestala být
Nečemic a u Klučku. Nečemické
udržována. Někde hromada
kamenné řady jsou umělého půpřipomíná zásah bouracího bulvodu, ale jejich pravěké stáří je
dozeru. Na tom nic není, tvrdí
nejisté.
vědci, skála prostě zvětrává
Pozoruhodné jsou také
a odlamuje se, zub času působí.
Mapa lokality Ptačí stěna – Bulový vrch Malá skála
kamenné kruhy (většinou
Je tu jedno „velké ale“:
s menhirem uprostřed). JedinečJak to, že na odlomených kameným příkladem je anglický Stonehenge. menné kruhy podobné Stonehenge. Oko- nech i na hlavní skále jsou doslova ostré
Tyto kamenné kruhy byly součástí megali- lo Plzně jich vybudovali hned několik rohy a jakoby vyleštěné plochy? A když
tických chrámů a měly za účel harmonizo- (například Horní Bělá, Mrtník, Vstiš Kra- zrovna nejsou úplně lesklé, pak vypadají

Ukázky prokázaných megalitů ze světa
vat krajinu (vzhledově i energeticky), zvyšovat úrodu nebo sloužily jako observatoře. Touto tématikou se v současnosti
zabývá zájmová skupina Druidi, kteří o
sobě tvrdí: „Jsme otevřená skupina lidí,
kteří mají rádi přírodu i spiritualitu a oceňují mimořádnou hodnotu krajiny.“ Půso-

šovice a další). Zajímavé je, že majitel
pole u Krašovic, který si nechal kruh
vybudovat, tvrdí, že mu zvýšila úroda o
25%.
Podobných lokalit a zajímavostí
jsem na svých cestách křížem krážem
naší vlastí viděl několik. Když se tak člo-

jako glazura se sklovitým povrchem,
jakoby se vrchní vrstvička horniny roztekla do sklovitého povrchu a pak ztuhla.
Leckde to vypadá, jako by se zbourala
„stavba“ z obrovských kvádrů. To dle
mého názoru příroda (zvětrávání) sotva
dokáže. Pokud v dané lokalitě historiko-

http://www.spstrplz.cz

vé a archeologové objevili pravěké či keltské hradiště, zřejmě tento jev není nic
divného. Jev potvrzuje vědecké hypotézy a nálezy. Jenže jak je možné, že tento
výskyt kolmých a glazurovaných ploch, rovných hran a dalších znaků, lze nalézt na
mnoha skalních útvarech, kde žádná hradiště prozatím nebyla potvrzena?
Jednou jsem se dostal k obrázkům prokázaných megalitických staveb
Klatovská 109,
na Sibiři i jinde, a začal jsem skaliska ze staveb srovnávat s fotkami skal bludných balvanů, které jsem objevil při svých toulkách u nás. A dospěl jsem jedno301 00 Plzeň
značnému závěru: vždyť je to naprosto stejné! Takže jde o konspiraci nebo o moji
bujnou fantazii? Kdo ví…
Možnou pravdivost svých úvah dokáži na dvou lokalitách v Blanenském
lese poblíž vrcholu Kleť. Nenašel jsem o těchto lokalitách žádné historické inforTelefon: 371 510 811 - vrátnice,
mace, že by tam byly stavby či megality nebo hradiště. Můžete tak sami srovnat
371 510 825 - sekretariát.
fotografie vědecky potvrzených megalitů s fotografiemi získanými v jižních Čechách v téměř bezvýznamném lese. Fotografie obojího přikládám.
První lokalita je téměř stolový hřeben s vrcholy Haberský vrch (718
mnm) – Kozí kámen (720 mnm) - Kluk (741 mnm). Na Haberském vrchu je malá bezvýznamná skalka. Pak začínají bludné
balvany (s kolmými ostrými hranami a plochami), kterých je více a více čím jsme blíže ke Kozímu kameni. Zdejší skálu jsme
důkladně prozkoumali a našli jsme všechny popsané znaky, pod skálou je doslova hromada balvanů z rozpadu skály.
„Bombou“ je vrcholová skála na Kluku. Při ohledání připomíná jasnou pyramidu. Některé megalitické stavby či upravené
skály měly právě tento posvátný tvar. Pod skálou při troše fantazie lze nalézt místo, kde je spousty balvanů, jejichž navrstvení a struktura může připomínat zasypaný vchod do podzemní chodby pod pyramidou. Totéž, ale v menším jsme našli pod
Kozím kamenem. Terén hřebene naprosto odpovídá terénům vědecky potvrzených hradišť. Bludných balvanů je tu mnoho.
Druhá lokalita je vzdálena asi 25 km od Kluku. Neprozkoumali jsme ji celou, protože už se den krátil. Jde o lokalitu
Ptačí stěna – Malá skála – Bulový vrch. Vylezli jsme pouze na dlouhý a úzký skalní útvar Ptačí stěna (tvaru skalního „údolí“
nad terénem v délce asi 250 m). Dle našich úvah a zkoumání terénu z mapy (viz přiložený obrázek) klidně mohlo jít o „jakýsi
areál“ v oblasti Malá skála - Bulový vrch, který mohl být strážen ze strany do hlubokého údolí mezi Blanenským lesem a Šumavou právě pomocí této „skalní pevnosti“. Skály byly jasně a zřetelně upraveny lidskou rukou. To dokazuje umělý val, který
rozhodně nemohl vzniknout zvětráváním, ale umělou úpravou. Val se táhne po celém skalním útvaru. Na Malou skálu jsme
se už z časových důvodů nedostali, ale kolega někde našel, že na vrcholu je zajímavý útvar, který připomíná skalní srub.
A vzhledem k tomu, že okolí Bulového vrchu jsou další skaliska, může si leccos člověk domyslet. Výsledek úvah je na každém. Na závěr předkládám okomentované obrázky z lokalit ve srovnání s vědecky dokázanými megality (zkopírováno
z internetu).
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Aniž bych chtěl krotit vaši fantazii, či omezovat romantické představy, doplním, že jednou z mála našich pravděpodobných
(leč zatím věrohodně neprokázaných) megalitických památek je asi 340 cm vysoký „Kamenný pastýř“ u obce Klobuky na
Lounsku (viz foto). Je zatím jen nejsilnějším kandidátem na pravý menhir.
JG

Nebe bez mráčku je nudné.
(Foto JG)
Zpravodaj připravuje J. Gruber (gruber@spstrplz.cz). Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

