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časopis pro každého, kdo má rád češtinu

1

Jste na začátku druhého – a letošního prvního – čísla elektronického
časopisu PROČeštinu. Stejně jako minule si můžete časopis číst
v elektronické podobě, nebo si ho vytisknout, nebo si vytisknout jen
stránky, které vás zajímají.
Protože se přiblížily jednotné přijímačky, je celá třetina tohoto čísla
věnována právě jim. V časopisu najdete deset stran označených ZKUSTE
SI VYŘEŠIT se soubory testových úloh, které jsou zaměřeny k vybraným
jevům, na něž můžete v jednotných testech narazit. K procvičení se vám
nabízejí vyjmenovaná slova, velká písmena, rozlišení faktu a domněnky,
slovní druhy, čárka ve větě a souvětí, shoda přísudku s podmětem,
nalezení informace v textu, psaní s-/z-, -s-/-z-, koncovky
-i/-y, psaní -ě-/-je-, -mě-/-mně-. K přípravě můžete využít také dvě
strany věnované textové návaznosti i stránku JAZYKOVÉ PROCVIČOVÁNÍ.

Řešení uvedených souborů úloh si možná vyzkoušejí i maturanti – dané
jevy bývají zastoupeny také v maturitních testech. Přípravě k maturitě
bude věnována podstatná část příštího vydání časopisu PROČeštinu.
Středoškolákům současným i budoucím může posloužit jazykový domeček,
který je jednoduchou pomůckou k orientaci v jazykových vrstvách.

PROČeštinu
časopis pro každého, kdo má rád češtinu
vychází v elektronické podobě šestkrát ročně;
dostupné z: www.procestinu.com; kontakt: broz@procestinu.com
Užití časopisu i jeho kterékoli části ke komerčním účelům je možné pouze s písemným souhlasem vydavatele.
© František Brož; ilustrace: pixabay.com
číslo 1, vychází v březnu 2017
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k jednotným přijímačkám

Jednou z dovedností, která může být ověřována testem
v rámci jednotných přijímaček, je dovednost uspořádat text
podle textové návaznosti. Nejčastěji je tato dovednost
ověřována uspořádacími úlohami, které se mohou objevit
v testech pro páťáky, sedmáky i deváťáky. Ukázky jsme přinesli
v minulém čísle.
Uspořádací úlohy ale nejsou možností jedinou. Textovou
návaznost mohou ověřovat i úlohy s výběrem odpovědi.
Takové úlohy jsou odvozeny od výchozích textů.
Zpravidla mají jedno z těchto zadání:

Kterou
z následujících
možností pokračuje
výchozí text?

Která z následujících
možností předchází
výchozímu textu?
případně

Textovou návaznost ověřují i úlohy, které se
ptají na dějovou posloupnost. Mohou zároveň
ověřovat i porozumění textu či jeho části.

Úloha s tímto zadáním ověřuje textovou návaznost
většinou tehdy, když je vynechán větší celek textu,
např. věta nebo dokonce odstavec.

Na kterou
z následujících
možností navazuje
výchozí text?

Která z následujících
možností patří na
vynechané místo ve
výchozím textu?
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Takto zadaná úloha nemusí ověřovat jen textovou
návaznost, zvláště pokud je vynecháno jen jedno
slovo či sousloví. Takové úlohy ověřují primárně
porozumění významu slov, pochopení smyslu
textu apod.

3

příklady úloh

příklady úloh

příklady úloh

příklady úloh

Výchozí text k úloze 1
Jaro dělalo s příchodem drahoty. +++++ Stále mrzlo a občas přicházely bouřky tak silné, že otřásaly
i skálou, ve které chlapci měli svoji jeskyni. Několikrát se stalo, že jim vichřice rozrazila dveře
a podařilo se je zavřít jen za cenu obrovské námahy.
(J. Verne – O. Neff: Dva roky prázdnin)

1
Která z následujících možností patří na vynechané místo (+++++) ve výchozím textu?
A) Všechno zralé ovoce pomrzlo, zima se rychle přiblížila.
B) Zima se dávno vzdala své vlády, klidné počasí zvítězilo.
C) Kalendář jako by neexistoval, uhodila rovnou letní horka.
D) Podle kalendáře už tu mělo být, skutečnost však byla jiná.

Výchozí text k úloze 2
Krátce po deváté hodině večerní se teple oblékl, vzal do ruky sekyru a vyšel do mrazu. Dlouhými kroky
směřoval k rybníku, kde hodlal vysekat alespoň malý otvor. Pan učitel došel k Podhraďáku a vstoupil
na led. Nešťastnou náhodou vkročil právě na ta místa, kde před několika hodinami vysekali díru žáci
Kopyto a Mňouk. Tenký škraloup ledu zachrastil, prolomil se a pan učitel leknutím vyjekl. Spadl do
vody a počal tonout.
(M. Švandrlík: Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka – Pan učitel se žení, upraveno)

2
Na kterou z následujících možností navazuje výchozí text?
A) Kopyto se zastavil pro Mňouka a o desáté už oba žáci sledovali stopu Bičištěho, který ovšem
sledoval své vlastní cíle.
B) Když pan učitel Pěnička viděl, že přesvědčování lenivých rybářů k ničemu nevede, dlouho bojoval
sám se sebou, až se konečně rozhodl.
C) Proti loňskému roku bylo v tento předvánoční čas hodně velké teplo, a tak ani známý milovník tepla
Bičiště nenosil čepici, natož šálu či rukavice.

D) Rybáři si pozvali oba žáky na členskou schůzi, aby jim vysvětlili, jak dokázali ochránit rybník před
vypuštěním, přestože o vypouštění nic nevěděli.
Výchozí text k úloze 3
V dalších letech pobytu na ostrově jsem svůj čas dělil mezi dva okruhy činností. Jednak jsem
vyrážel na výzkumné pěší výpravy, jednak se snažil o výrobu věcí, o nichž člověk v normálním
životě ani netuší, jak jsou důležité. A pochopitelně jsem se musel starat o obživu. Nebylo zde
žádné řeznictví, kde bych mohl koupit maso, ani pekařství, kam bych si zašel pro chléb.

textová návaznost

textová návaznost

textová návaznost
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(D. Defoe – F. Novotný: Robinson Crusoe)

3
Kterou z následujících možností nejspíše pokračuje výchozí text?
A) Maso ani pečivo si od nikoho nekoupím. Stejně nemám peníze.
B) Dal se sice nahradit banány, ale přikusujte banán k masu. Nedobré.
C) Nemohl jsem vyhledat domorodce. Skončil bych napíchnutý na rožni.
D) Ten mi dělal největší starosti. Moje zásoby lodních sucharů se krátily.

4

k jednotným přijímačkám

vyjmenovaná slova
ZKUSTE SI VYŘEŠIT
1

Ve kterém z následujících úryvků je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

Slovenští horalé patřili z velké části ke svobodnému lidu, nepodléhali
středověké robotní povinnosti.
Lázeňští hosté, kteří přicházeli na salaše koupit sýr a jiné výrobky, si
zamilovali štěňata s hustou srstí.
Dříve byl slovenský čuvač chován ve dvou velikostech, větší horský ráz
a menší nížinný ráz, brzy oba rázy splinuly v jeden.
Plemenné znaky tatranského čuvače odpovídají typu horského psa pevné
konstituce, mohutné stavby, silné kostry a husté bílé srsti.
(http://www.odcertovakopytka.com/slovensky-cuvac/historie, upraveno)

2

Ve kterém z následujících úryvků je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

Tak se slavil 1. máj v mnohých místech naší vlasti.
Zdejší obylí se odváželo na bojiště či do Německa.
Při přesunu přes řeku Drinu se mnoho mužů utopilo.
V Čechách se prodávala kukuřičná mouka na lístky.
(http://www.zar.websnadno.cz/z-historie.html, upraveno)

3

Ve kterém z následujících úryvků je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

Opravdu nevím, co by mohlo být příčinou.
Manželka jezdí jako hlemížď a ona to necítí.
Mechanici z ulic si myslí, že to dělá obložení spojky.
Tato věc se děje, jenom když zvýším prudce otáčky motoru.
(http://forum.cars.cz/hyundai/viewtopic.php?f=8&t=18287, upraveno)

4

Ve kterém z následujících úryvků je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

Ale zážitek byl pěkný, a chci poděkovat všem co nám drželi palce a pomohli…
Dneska jsem to trefil s mouchou, protože na to byl záběr skoro na každý
nához.
…tak jsem začal doufat, že nevyleze z vody nějaký potápěč a nezačne se
nám tlemit.
… podle pohybu bych to na něj hádal, když se držela ryba na místě, tak sebou
pořád kmytala.

5

Ve kterém z následujících úryvků je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

…úrovně osídlení této lokality…
…pobývali na dřevěném hrádku…
…na nejnižším konci vyvíšeniny…
…se zvyšujícím se počtem obyvatel …
(http://www.mrac.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=178, upraveno)
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(http://www.chytej.cz/diskuze/z_lovu/?ppp=1&page=81, upraveno)
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před 2 000 lety

Před dvěma tisícovkami let, tedy roku 17, zemřel v Patavii (dnešní Padově) římský autor

TITUS LIVIUS (nar. 59 př. n. l.). O jeho životě se příliš neví, z díla se dochovala jen část.
Patří mezi nejvýznamnější historiky antické římské literatury. V tajence najdete název jeho
největšího díla.

přátelství s císařem Augustem
biblické město
pozorovatel události
vyrobená ze sóji
měkkýš bez ulity
starší člověk
americký spisovatel (William)
autor Brouka Pytlíka
posuzovat
odměřeně, přísně

z původně zamýšlených 150
knih napsáno 142, dodnes
zachováno 35

být nemocný
dutý stonek obilí
nepohyblivá část motoru
hlídači
kmet
africká travnatá krajina
velitel setniny
lyžařská disciplína
slavným způsobem
tenisové podání
ubrat na ceně
přítok Vltavy

autorovy filozofické a
rétorické spisy
nedochovány
PROČeštinu 1/2017
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k jednotným přijímačkám

velká písmena
ZKUSTE SI VYŘEŠIT
1

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v psaní velkých písmen?
A)
B)
C)
D)

Proti tomu se bouří čeští stavové a s vojskem táhnou přes Rakousy až do
Vídně.
V té době působí v císařském vojsku velmi nadaný vojevůdce hrabě Albrecht
z Valdštejna.
Dne 23. května oblehla šlechta a lid opět podněcovaný připojivšími se němci
Pražský hrad.
Švédové, kteří se postavili na stranu německých knížat, sice bitvu vyhráli, ale
jejich ztráty byly strašlivé.
(http://www.valka.cz/clanek_142.html, upraveno)

2

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v psaní velkých písmen?
A)
B)
C)
D)

Datlovník pravý pravděpodobně pochází z Blízkého východu.
Datlovník krétský se vyskytuje ve středomoří na území Řecka a Turecka.
Datlovník zakrslý pochází z jihozápadní Číny a severního Vietnamu a Laosu.
Datlovník arabský roste také na Arabském poloostrově, Sokotře a v Somálsku.
(http://www.afrikaonline.cz/view.php?cisloclanku=2013060601, upraveno)

3

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v psaní velkých písmen?
A)
B)
C)
D)

Snahou cara Petra I. bylo proniknout k Baltskému moři.
1708 následoval švédský výpad do hloubi ruského území.
Spolu s tažením do Finska probíhal nový ruský nápor do pobaltí.
Ústup k Dněpru byl tvrdě pronásledován Rusy a změnil se v útěk.
(http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/36711, upraveno)

4

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v psaní velkých písmen?
A)
B)
C)
D)

Mezi sebou hovoří archaickým dialektem Barmštiny.
Jezero je obydleno, žijí zde lidé převážně národnosti Intha.
Pomohlo to vzniku políček, které Inthové vybudovali přímo na jezeře.
Jezero Inle je místo, které žádný návštěvník Myanmaru nemůže vynechat.
(http://www.asmat.cz/scripts/clanek.php?Clanek=74-jezero-inle, upraveno)

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v psaní velkých písmen?
A)
B)
C)
D)

Za těchto okolností se jevil zisk Španělska mnohem lákavější.
Rozzuřené anglické veřejné mínění nyní válku doslova vyžadovalo.
24. listopadu 1700 byl Filip z Anjou prohlášen Filipem V. Španělským.
16. záři 1701 zemřel Vilémův předchůdce na Anglickém trůně, James II.
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7

Zolova díla ve
skrývačkách upraveno)
(http://forum.jajjun.com/viewtopic.php?f=52&t=6177,

1 PŘI MÍJENÍ MAROCKÉHO PŘÍSTAVU TANGER MINA LEHCE ŤUKLA DO BOKU
KŘIŽNÍKU.

2 ON SI NAKONEC TEN JEHO VELKÝ BŘICH OPAŘÍ ŽELEZNÝM HRNCEM
S VROUCÍ VODOU.

3 HELENA NA NÁSTUPIŠTI ZAČALA ZOUFALE POBÍHAT A HLEDAT
ZAPOMENUTÝ KUFR.

4 DOMÁCÍM SE SKORO ZVRAT V UTKÁNÍ PODAŘIL, ZAČALI ALE FINIŠOVAT
PŘÍLIŠ POZDĚ.

5 TROCHU ŠTĚSTÍ DAMPIERROVI POMOHLO K VÍTĚZSTVÍ V BITVĚ, JEHO MUŽI
SI KONEČNĚ MOHOU ODPOČINOUT.

6 Z VĚTŠÍCH STŘEDOČESKÝCH HISTORICKÝCH CENTER MĚST UŽ NÁM ZBÝVÁ
NAVŠTÍVIT POUZE MĚLNÍK.

7 TĚSNĚ POD VRCHOLEM ZAČALO TRÁPENÍ ZE VŠECH NEJVĚTŠÍ, OBJEVILY SE
PROBLÉMY S DÝCHÁNÍM.

8 ZA A JÍ DO TOHO NIC NENÍ, ZA B I JÁ K TOMU MÁM CO ŘÍCI, ZA C VŠECHNO
MÁ SVŮJ ČAS.

9 OKOŘ I STAROU BOLESLAV SI NECHÁME AŽ NA LEPŠÍ POČASÍ, V TÉHLE
10 KDYŽ SE TO NAPAŘÍ ŽEHLIČKOU, URČITĚ SE TO NAROVNÁ, TAKOVOU
ZKUŠENOST UŽ JSEM UDĚLALA NĚKOLIKRÁT.
Émile Zola (1843–1902), francouzský představitel naturalismu
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ZIMĚ BYCHOM Z TOHO STEJNĚ NIC NEMĚLI.
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k jednotným přijímačkám

ZKUSTE SI VYŘEŠIT
1

fakt – domněnka

Ve kterém z následujících úryvků je vyjádřena domněnka?
A)
B)
C)
D)

Napoleona však silně znepokojil postup spojeneckých armád v Braniborsku
a Lužici.
Napoleon vstoupil na půdu Čech 19. srpna 1813, kdy krátce pobyl
v Jablonném v Podještědí.
Asi v 17 hodin podnikli Francouzi ve dvou silných kolonách poslední útok na
postavení protivníka.
Počítal totiž s příchodem dalších francouzských posil, snad dokonce v čele se
samotným císařem.
(http://www.obecpetrovice.cz/tur-bitvy.htm, upraveno)

2

Ve kterém z následujících úryvků je vyjádřena domněnka?
A)
B)
C)
D)

První cechovní oprávnění pochází z roku 1591.
Zkázu a utrpení přineslo období třicetileté války.
V roce 1882 pak byly Hranice povýšeny na městys.
Hranice byly založeny zřejmě na počátku 13. století.
(http://www.mesta.atlasceska.cz/hranice-2277/)

3

Který z následujících úryvků vyjadřuje domněnku jeho autora?
A)

B)

C)

D)

Sparťané do utkání vtrhli velmi ofenzivně a už v závěru úvodní minuty se do
prvního zakončení prodral Hušbauer, z dvaceti metrů ale mířil vedle hostující
branky.
Po Krejčího centru od rohového praporku hosté odvrátili míč před své
pokutové území, odkud Pamič napřáhl k projektilu směřujícímu nad břevno
Amosovy branky.
Matějovského prudký pas na hranici pokutového území si nedokázal
zpracovat Hušbauer, poté ještě zřejmě zahrál rukou při zpracování míče
Tzedek, sudí Makkelie ale nechává ve hře pokračovat.
Na Letné Sparta naposledy v evropských pohárech prohrála před třemi lety se
Žilinou, od té doby drží neporazitelnost trvající devět zápasů (5 vítězství,
4 remízy) a nic nenasvědčuje, že by měla být dnes přerušena.
(http://online.sport.cz/detail/12758/#onlinehp)

Který následujících úryvků obsahuje informaci, jejíž pravdivost není jistá?
A)
B)
C)
D)

Již roku 1352 byl nad dnešním zámkem na vrchu u hřbitova vystavěn kostel,
který byl zasvěcen biskupu sv. Martinovi.
V celém okolí bylo nalezeno množství lebek, zlaté a bronzové náušnice,
náramky, jehlice, dýka, šídlo, jantarové korále a několik koster zvířat.
Druhou hypotézou o vzniku názvu obce je teorie o tom, že Václav IV. dal
rybáři Janu Krundlovi za to, že ho vysvobodil z vězení, darem jednu ves.
V tzv. „Babím dole“ byla roku 1893 objevena kostra skrčence s několika
nádobami a dokonce i bronzovým mečem, který byl rozlámaný na tři kusy.
(http://www.zvoleneves.cz/informace-o-obci/historie-obce/, upraveno)
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k jednotným přijímačkám

ZKUSTE SI VYŘEŠIT
1

slovní druhy

Ve kterém z následujících úryvků je slovně vyjádřený podmět?
A)
B)
C)
D)

Po prohrané bitvě na Bílé hoře se uchýlil do nizozemského exilu.
Od 1. května 1620 byl vrchním velitelem stavovské armády v Čechách.
Během bělohorské bitvy se Šlikův pluk „Moravanů“ bránil u zdi letohrádku
Hvězda.
Krátce před bělohorskou bitvou utrpěl v šarvátce u Rakovníka průstřel obou
stehen.
(http://www.bellum.cz/bitva-na-bile-hore.html, upraveno)

2

Který z následujících úryvků odpovídá schématu přívlastek – přívlastek –
podmět – přísudek – přívlastek – předmět?
A)
B)
C)
D)

Obklíčená francouzská pěchota propadla naprosté demoralizaci.
Dvoudenní bitva stála Francouze na 11 000 mrtvých a raněných.
Rakouská pěší divize Colloredo-Mansfeldova sestoupila z výšiny.
Její místo zaujali ruští granátníci a řadoví vojáci generála Golicyna.
(http://www.obecpetrovice.cz/tur-bitvy.htm, upraveno)

3

Ve kterém z následujících úryvků zjevně vypadl předmět v 7. pádu?
A)
B)
C)
D)

Doporučujeme procházku po okolních malebných obcích.
V roce 1901 byl slavnostně zahájen provoz na železniční trati.
Český Šternberk se od té doby stal oblíbeným tisícovek turistů.
V červenci se již několikátým rokem koná pravidelný hrníčkový jarmark.
(http://www.mesta.atlasceska.cz/cesky-sternberk/)

4

Ve kterém z následujících úryvků není slovně vyjádřený podmět?
A)
B)
C)
D)

V roce 1529 obléhaly sultánovy početné oddíly neúspěšně Vídeň.
Obdobně jako jeho otec pobýval Ludvík většinu času v uherském Budíně.
Po králově odchodu z Čech se spory mezi šlechtickými skupinami rozhořely
nanovo.
Kromě územních zisků přispěl k rozvoji Osmanské říše kodifikací právního
systému.

5

Který z následujících úryvků odpovídá schématu předmět – příslovečné určení
místa – přísudek – podmět?
A)
B)
C)
D)

Měli možnost vidět příznivci ledního hokeje.
Domácí celek ztrestali celkem pěti brankami.
Střelnici ve Frýdku-Místku otevřeli Novojičínští.
Na výhře se dvěma góly podílel Michal Chvostek.

(http://www.hokej.cz/cz/2-liga/prestrelka-ve-valasskem-mezirici-pro-prerov-martin-bucek-strujcem-vyhry-poruby-v-opave/,
upraveno)
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jazykový domeček
jednoduchá
pomůcka
k orientaci
ve vrstvách
jazyka

JAZYK
TEXT
textová návaznost

odstavec

SKLADBA
větné členy

hlavní a vedlejší věta
věta rozkazovací, tázací, oznamovací, přací

věta - výpověď

jednočlenná věta

SLOVO
význam slova

nadřazenost - podřazenost

homonyma

mnohovýznamová slova

synonyma

TVAROSLOVÍ
předpona

přípona

slovní druhy

koncovka
mluvnické kategorie

ZVUK
hláska

souhláska

dvojhláska

slabika

samohláska

slabikotvornost
intonace
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k jednotným přijímačkám

ZKUSTE SI VYŘEŠIT
1

čárka ve větě a souvětí

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

Jeho vnuk, hrabě Jan František z Fünfkirchenu, vykonal mnoho pro zlepšení
chlumských hospodářských poměrů.
Kotel měl na dně otvor, pod kterým bylo umístěno koryto které odvádělo
tekutou smolu buď do nádob nebo do jam.
Hluboké lesy a četná ložiska rašeliny poskytovaly suroviny pro výrobu
dřevěného uhlí, dehtu a smoly a dalších derivátů.
Kromě sklářské výroby, kterou provozovali obyvatelé ve zdejším katastru již
v polovině 18. století, obnovil zde v roce 1796 výrobu železa.
(http://www.chlum-ut.cz/historie-mestyse/d-53/p1=60)

2

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

Sedlčany nebyly nikdy opevněny hradbami, ty stály jen okolo zajímavého
kostela sv. Martina.
V jihovýchodní části příbramského okresu, leží jeho třetí největší město,
kterým jsou Sedlčany.
Hospodářství města bylo založeno na vaření piva, pořádání trhů, řemeslné
výrobě, konkrétně soukenictví.
K rozkvětu Sedlčan pak opět dochází po roce 1475, kdy se město stává
majetkem rodu Popelů z Lobkovic.
(http://www.mesta.atlasceska.cz/sedlcany/)

3

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

Poté, co vjedete na území Běloruska, pocítíte rozdíl, a to hlavně v členitosti
krajiny.
Na území pralesa se můžeme setkat také s vlkem, rysem, liškou, vydrou a
bobrem.
Voda v těchto vodních plochách je průzračná, v některých je dokonce vidět až
na dno.
Další zvířata, která se nacházejí na území pralesa jsou jelen, srnka, los a
divoké prase.
(http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2507)

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v interpunkci?
A)
B)
C)
D)

Nepříjemná situace pro domácí, kteří budou muset dohánět jednobrankové
manko.
Žádné větší šance nyní k vidění nejsou spíše jen nevyvedené útoky na obou
stranách.
Montolivo vletěl do souboje o míč jako vichřice a zasáhl kopačkou soupeře, za
což vidí žlutou kartu.
Opět faulovaný Pato, tentokrát Iturrou, ale žluté karty pro hráče Málagy dnes
sudí Webb nejspíš nemá.
(http://online.sport.cz/detail/12782/#onlinehp)
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literární criss-cross

Po doplnění francouzských spisovatelů najdete v označených polích tajenku –
příjmení prvního francouzského nositele Nobelovy ceny za literaturu.

5

7
9
1
4

8

6

2

SUE,
RETZ, SADE,
BAZIN, BINET, BUTOR, CAMUS, DUMAS, MERLE, TZARA, VERNE,
BALZAC, BRETON, DAUDET, RICTUS, SARTRE,
COCTEAU, DUHAMEL, LARBAUD,
BARBUSSE, CENDRARS, GONCOURT, RABELAIS, SALACROU, STENDHAL, TOURNIER,
BAUDELAIRE, MAUPASSANT,
APOLLINAIRE, HOUELLEBECQ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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k jednotným přijímačkám

s-/z-, -s-/-z-

ZKUSTE SI VYŘEŠIT
1

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v psaní s-/z-, -s-/-z-?
A)
B)
C)
D)

…stála na vlastních nohou…
…poté, co spatřila světlo světa…
…první nosorožec ze skumavky…
…společně s rakouskými a německými…
(http://pomoc.svetu.cz/10-komentare.html, upraveno)

2

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v psaní s-/z-?
A)
B)
C)
D)

Prostějovští ve třetí části stačili jen Davidem Šebkem snížit, na víc už
nedosáhli.
Střelnici si ve Frýdku-Místku otevřeli Novojičínští, kteří domácí celek ztrestali
celkem pěti brankami.
Hráči Zubři o bod přeskočili Havířov a nyní z první pozice koukají na
zbývajících devět mančaftů pod sebou.
Nadšeně bojující Bobři Zubrům život notně stížili a hosté museli o své výhře
rozhodnout až v prodloužení.

(http://www.hokej.cz/cz/2-liga/prestrelka-ve-valasskem-mezirici-pro-prerov-martin-bucek-strujcem-vyhry-poruby-v-opave/,
upraveno)

3

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v psaní -s-/-z-, s-/z-?
A)
B)
C)
D)

Zkuste se na to podívat.
Díky moc za každý přízpěvek.
Je to stejné, akorát ten zdvih je 2 cm.
Na zpevněném povrchu to může být nepříjemné.
(http://www.nakole.cz/diskuse/8024-vydlice-marzocchi.html, upraveno)

4

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v psaní s-/z-?
A)
B)
C)
D)

Hned bylo cítit, že to je větší ryba, nešlo to zvednout,
Naštěstí se tvor ztočil a doslova vymetal břehy trdliště,
Ryba naštěstí změnila směr těsně před ním a jela zas tam,
Poté co jsme vlezli oba do člunu, ryba změnila směr ke kaprařům,
(http://www.chytej.cz/diskuze/z_lovu/?ppp=1&page=81, upraveno)

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v psaní s-/z-, -s-/-z-?
A)
B)
C)
D)

…v závěru hráči Příbrami zlepšili hru a skóre otočili.
…proto bude výsledek kontumován ve prozpěch Příbrami.
…jestli se trenérům podaří sestavit družstvo na utkání v Mělníku.
…ve druhé polovině se hrála docela dobrá a bezstarostná házená.
(http://www.sokolbela.cz/index.php?str=clanky&druzstvo=4&clanek=158, upraveno)
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literární postavy Astrid Lindgrenové
detektiv

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

kořenová zelenina

vypravěčka Dětí z Bullerbynu

bájný český kníže
směs vody, písku a vápna
malování

L

středočeský zámecký hotel
město na Českolipsku
švédské město

???
mužské jméno
noční pták
Severoafričan

bývalé německé platidlo
neživý

postava z knihy Pipi Dlouhá punčocha

balzamovaná mrtvola
běloruská metropole

O

A

R

???
odvětví
bájný pták
zkratka juniora
souřadící spojka
lupičova dcera

korálový ostrov
???
arabské mužské jméno
drnkací hudební nástroj

???
společenství lidí
Evropané
zpracovával kov
ženské jméno
postava z knihy Pipi Dlouhá punčocha
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k jednotným přijímačkám

ZKUSTE SI VYŘEŠIT
1

koncovky -i/-y

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v koncovce slova?
A)
B)
C)
D)

Děti zase budou jásat, jakmile uvidí nějaký Fast Food s hamburgerama,
kterých je zde také dost.
Čeká zde na vás také hodně druhů koření a speciální brazilský olej z palmy,
která se nazývá dende.
Takže ani vegetariáni se nemusí bát, že by zde byli hlady, protože specialit
z ovoce a zeleniny je zde plno.
V celém státě na vás čekají tisíce restaurací, i těch hodně luxusních, ale tím
pádem samozřejmě také drahých.
(http://amerika.svetadil.cz/brazilie/ostatni.html, upraveno)

2

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v koncovce slova?
A)
B)
C)
D)

Těžba nerostných surovin a pobřežní vrty ropy také poškozují místa, kde
mívají medvědi svá doupata.
S otevřenýma očima a uzavřenými nozdrami se potápí pod hladinu až do
hloubky dvou metrů a pod vodou vydrží až dvě minuty.
Hlavní potravou ledních medvědů jsou ryby a tuleni, za kterými se vydávají do
chladných vod řek i moří i několik desítek kilometrů.
Jsou neuvěřitelně silní, mrštní a na svých mírně ohnutých končetinách
s ochlupenými chodidlami se pomalým krokem vydávají na velké vzdálenosti.
(http://ledmed.wz.cz/)

3

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v koncovce slova?
A)
B)
C)
D)

…jiné firmy produkující autobusy se nechovají jinak…
…bude se muset dopravce ohlédnout po jiném dodavately…
…rozštelovat před hranicemi města čerpadlo a zakouřit jim ulice…
…v Londýně se do autobusů nastupuje dokonce jenom předními dveřmi…
(http://www.k-report.net/discus/archiv2007/2484/124551.html, upraveno)

Ve kterém z následujících úryvků je chyba v koncovce slova?
A)
B)
C)
D)

První tým hrál nerozhodně na hřišti Rozhovic a na vedoucí Nasavrky již ztrácí
šest bodů.
Zdá se, že o okresním přeborníkovy pro sezonu 2012/2013 je prakticky
rozhodnuto.
Tuněchodští fotbalisté již mají konečně za sebou úvodní utkání jarní části
okresního přeboru.
První mužstvo doma nedalo šanci Proseči a svého soupeře smetlo ze hřiště
jednoznačným výsledkem 3:0.
(http://www.tunechody.cz/novinky/)
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Nešlo vám řešení úloh na předchozí straně?
V této publikaci najdete dostatek cvičení k procvičení
koncovek podstatných a přídavných jmen.
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k jednotným přijímačkám

-ě-

ZKUSTE SI VYŘEŠIT
1

Ve kterém z následujících úryvků je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

Po roce 1945 se totiž na rozhlednu jaksi pozapomělo a objekt začal chátrat.
Na vrchu Špičák nedaleko města Česká Lípa byla 10. 5. 1885 otevřena nová
cihlová rozhledna.
Celkem 14 metrů vysoká rozhledna z několika tisíc litoměřických cihel byla
postavena za 5 000 zlatých.
Ačkoliv zpočátku byla alespoň několikrát do roka zpřístupněna veřejnosti,
v poslední době se tak neděje.
(http://www.atlasceska.cz/liberecky-kraj/rozhledna-na-spicaku-u-ceske-lipy/, upraveno)

2

Ve kterém z následujících úryvků je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

Tři týdny mužstvo trénuje ve fyzickém vypjetí.
Hráči toho mají dost, je toho hodně hlavně na objem.
„Trenére, to už stačí," slyší občas kouč slávistických fotbalistů.
Zbývají už jen tři dny do konce soustředění v Blšanech a zátěž povolí.
(http://fotbal.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A020704_143209_fotbal_min, upraveno)

3

Ve kterém z následujících úryvků je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

…já tomu dal jednu až dvě hodiny denně, což není mnoho…
…posledně jsem měl úspěchy, ale tentokrát jen jeden záběr,
Tak dneska jsem si obědnal dva kousky po 1620 Kč za kus,
Ono když je jen jako doplněk, tak se jí člověk moc nevěnuje…
(http://www.chytej.cz/diskuze/sumcarina/, upraveno

4

Ve kterém z následujících úryvků je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

Tvůj běžný den by měl vypadat nějak takhle.
Nechci ti sahat do svjedomí, ale evidentně něco děláš špatně.
Samozřejmě o mé touze manžel ví, ale bohužel, vymlouvá se.
Jestli není rodina důležitější než pracovní úspěchy a nějaká ta koruna navíc.
(http://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1604&Itemid=39, upraveno)

Ve kterém z následujících úryvků je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)

Roku 1675 byl na jeho místě vystavěn nový zámek, který zde ve značně
zchátralém stavu stojí dodnes.
Z pravěku se zvolna přesuneme o pár desítek tisíc let – do doby „nedávno“
minulé v porovnání se starověkem.
V roce 1886 byl založen spolek vojenských veteránů, který se po dvojím
úředním odmítnutí promněnil na podpůrný spolek Havlíček.
Mezi nejznámější patří již zmiňovaný vladyka Zvolen, dále jsou to například
rytíř Jan z Benšova, Bořita z Martinic, Jindřich Zejdlic ze Šenfeldu.
(http://www.zvoleneves.cz/informace-o-obci/historie-obce/, upraveno)
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čtením k vědě a technice
Všichni jsme ta jména někdy slyšeli. S plody práce těchto významných vynálezců,
podnikatelů, průmyslníků se setkáváme v každodenním životě, stačí si obout boty,
nastoupit do tramvaje, usednout za volat automobilu… Jistě, byli to muži obdaření
výjimečným talentem, ale také pílí, vytrvalostí, odhodláním. I když se často potýkali
s nepřízní osudu, nenechali se odradit a šli za svým cílem.
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V druhém svazku edice VĚDCI, VYNÁLEZCI A PODNIKATELÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH se dočtete
mnoho zajímavého o další pětici významných osobností vědy a techniky. Vydává
NAKLADATELSTVÍ JONATHAN LIVINGSTON.
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k jednotným přijímačkám

shoda přísudku s podmětem
ZKUSTE SI VYŘEŠIT
1

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

Nebyly to zrovna vyložené šance.
Poprvé v této sezóně jsme se sešli na kompletní tři lajny.
Poté přišli tři minuty hrůzy, kdy se soupeř trefil hned třikrát!
Hosté nabídnutou situaci využili hned dvakrát a ujali se vedení.
(http://www.skkadan-muzib.eu/news/pod-smolnou-prohrou-s-decinem-se-podepsali-3-golmani-/,n upraveno)

2

Který z následujících úryvků je napsán bez chyby ve shodě přísudku
s podmětem?
A)
B)
C)
D)

Český Krumlov na domácím ledě sehrál vyrovnaný zápas proti Strakonicím,
ale hosté bodovali naplno a do tabulky si připsaly výhru 4:3.
Po prohrách na nájezdy 4:5 v J. Hradci a 5:6 doma s Veselím tentokrát
Šumavané nebrali ani bod, a to i přesto, že vstřelili 6 branek.
Jejich útočné choutky však nestačili ani na jeden bod, protože obrana
inkasovala sedmkrát, a Rytíři tak slavili vítězství v bláznivé přestřelce.
Božetice dlouho ve Veselí drželi naději na bodový zisk, ale Lokomotiva ve třetí
třetině otočila skóre a po zásluze brala tři body po hubeném vítězství 2:1.
(http://www.lokoveseli.cz/node/56, upraveno)

3

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

Po změně stran vyběhly obě mužstva na trávník ve shodných sestavách,
v jakých dokončily první poločas.
V červených dresech hrající hosté začali aktivně, Manolev po svém průniku po
pravém křídle ale českou branku minul.
Bulharští fanoušci se marně dožadovali odpískání faulu po šlapáku Kadlece,
dočkali se až o chvíli později zásluhou nedovoleného zákroku Rezka.
Šance ke skórování ale měly oba celky, ovšem na hostující straně Bodurov
i Georgi Milanov ve vyložených příležitostech hlavou netrefili českou branku.
(http://online.sport.cz/detail/12720/#onlinehp, upraveno)

Ve kterém z následujících úryvků je chyba ve shodě přísudku s podmětem?
A)
B)
C)
D)

Jejich střely však končili těsně mimo nebo v Žákově náruči.
Ze sedmi naplánovaných utkání 12. kola se odehrály pouze dva zápasy.
Obě mužstva chtěla v zápase pokračovat, a šlo se tedy opět na zasněžené
hřiště.
Také hosté měli ještě několik šancí, ale na těžkém terénu se jejich střely
neujaly.

(http://www.spartakstareransko.estranky.cz/clanky/a-tym/vysledky-a-clanky/12.-kolo--tj-spartak-stare-ransko---tj-jiskraslapanov.html, upraveno)
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kalendárium
román Waltera Scotta Rob Roy

před 200 lety

dramatická báseň George Gordona Byrona Manfred

román Julese Verna Děti kapitána Granta
drama Henrika Ibsena Peer Gynt

před 150 lety
próza Karoliny Světlé Vesnický román

román Gustava Meyrinka Valpuržina noc
román Knuta Hamsuna Matka země
soubor próz Josefa Čapka Lelio
próza Jaroslava Haška Dobrý voják Švejk v zajetí

před 100 lety

drama Luigiho Pirandella Každý má svou pravdu
básnická sbírka Viktora Dyka Noci chiméry

soubor próz Karla Čapka Boží muka

básnická sbírka Jaroslava Seiferta Halleyova kometa

román Milana Kundery Žert

před 50 lety
román Williama Styrona Doznání Nata Turnera

román Vladimíra Párala Katapult

román Ladislava Fukse Spalovač mrtvol
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básnická sbírka Emila Juliše Krajina her
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k jednotným přijímačkám

ZKUSTE SI VYŘEŠIT

informace v textu

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1
Na těžkém terénu to byli Čáslavičtí, kdo si na těžkém, silně podmáčeném terénu a za
stálého deště se sněhem vypracoval první vyloženou příležitost, jenže Štefan Czucz míč
do branky tečí dostat nedokázal.
(http://www.caslavice-sadek.cz/953-cerne-kocky-smolnou-serii-neutnuly-s-prazdnou-odjely-i-z-jemnice)

1

Která z následujících informací se ve výchozím textu zbytečně opakuje?

A)
B)
C)
D)

o šanci Čáslavických vstřelit branku
o povrchu hřiště náročném pro hráče
o marném Czuczově pokusu skórovat
o vytrvalé nepřízni počasí během utkání

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2
Hostům hlavně nevyšel začátek zápasu, od kterého se vše odvíjelo. První dvě střely
Jihočechů totiž rozvlnily Vajnerovu síťku a následovalo rychlé střídání stráží. […]
Jihočeši měli dobrý nástup také do druhé části, do černého se ale netrefili a nakonec
prostřední dějství prohráli. […] Sršni se tedy úplně do utkání nedostali. Domácí totiž stejně
jako první tak třetí část vyhráli 3:0, když v poslední minutě Dvořák dovršil hattrick.
(Nymburský deník 29. 12. 2011)

2

O kterém z následujících utkání se píše ve výchozím textu?

A)
B)
C)
D)

Strakonice–Prachatice
Havlíčkův Brod–Jihlava
Jindřichův Hradec–Kutná Hora
Žďár nad Sázavou–Český Krumlov

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
Právě ke Svobodovi se nyní odrazil puk, když stál v dobré pozici u tyče. Obránci hostí
se k němu ale dokázali dostat.

3

Kterou z následujících interpretací připouští formulace výchozího textu?

A)
B)
C)
D)

Tyč se odrazila k Svobodovi.
Puk stál v dobré pozici u tyče.
Svoboda se stal tyčkou branky.
Hosté se dostali ke svým obráncům.
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(http://online.sport.cz/detail/12403/)
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k jednotným přijímačkám
Možná vám některé úlohy na předchozích stránkách dělaly potíže, nešly vám
vyřešit tak snadno, jak byste si představovali. Nebo se jen potřebujete ujistit,
že daný jev opravdu ovládáte a nemusíte se ho bát. Na našich webových
stránkách pod záložkami TESTY a PRACOVNÍ LISTY najdete další materiály,
které můžete při přípravě na přijímací zkoušky využít:

www.procestinu.com

A ještě se u toho dozvíte leccos zajímavého…
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Jazykové znalosti a dovednosti můžete uplatnit také při řešení
různých úkolů a křížovek v knížkách:
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slovníček maturanta

sdružený rým
rýmové schéma aabb

Vyvalily se vlny zdola,
roztáhnuly se v širá kola;
a na topole podle skal
zelený mužík zatleskal.
(K. J. Erben; Vodník)

střídavý rým
rýmové schéma abab

Ke stolu se plíží tiše,
polednice jako stín:
matka hrůzou sotva dýše,
dítě chopíc na svůj klín.
(K. J. Erben; Polednice)

obkročný rým
rýmové schéma abba

přerývaný rým
Dávno kostelíček zbořen,
umlkly již zvonka zvuky;
a kde někdy stály buky,
sotva jaký hnije kořen.

rýmové schéma abcb

Teče voda, teče,
vlna vlnu stíhá,
a mezi vlnami
bílý šat se míhá.
(K. J. Erben; Holoubek)
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(K. J. Erben; Poklad)
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1 Přiřaďte ke každé ukázce odpovídající rým:
1.1 Nevesely, truchlivy,

Výchozí text k úloze 2

jsou ty vodní kraje,
kde si v trávě pod leknínem
rybka s rybkou hraje.

Zahradník v zástěře své šedé
postává nad záhony jmen.
A vzpomenout si nedovede.
Žil jsem, či snil jsem jen zlý sen?

1.2 Tomu jsme se smáli oba.

Byla vlažná noční doba.
Od cihelen zlí psi vyli,
že jsme se jim nelíbili.

(J. Hora: Tiché poselství)

2 Napište rýmové schéma výchozího textu:

1.3 Kopule, věže stařeckých měst.

Stále se chumelí … Ano …
Celý svět zasypán už jest.
Až k nebi vše zarovnáno.
A) rým střídavý
B) rým obkročný
C) rým přerývaný
D) rým sdružený

Výchozí text k úloze 3
Vše živí bezútěšný
třpyt: v listí, na zdi, v řece.
Krok labutě je směšný,
a vlna žárlí přece.
Jen city příliš ryzí
nic o člověku nedí.
V oblacích oblak mizí…
Mrak tedy vzejdi!
(V. Holan: Kameni, přicházíš…)

3 Určete na základě rýmového schématu
druh verše, kterým je napsán výchozí
text:

A) Vše lépe chceš poznat a oko své noříš
v širý les bytí, jenž tajemně tmí se,
ač mnohý z cesty nevrátí se,
ty zákon vlastní si posléze stvoříš.

C) Rybářů kdes táhlý hlas
nocí hlubokou se třás,
šumot mlýnských, vážných kol
ve mně vzbouzel starý bol.

B) Ó, příliš mámily svou bělí lilje,
však ruce zhrubělé jich měly nejvíce.
Života záhon nejvíc zpustošili
ctní svatí, světice.

D) Na rovinách tvých česá vítr klas
a zvedá rytmy trvalého dění.
Zem bije o nebe svou úrodou
a chléb i víno staví na tvůj stůl.
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4 Ve které z následujících ukázek se uplatňuje přerývaný rým?
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jazykové procvičování
Doplňte i/y:
Austráli__ nečekaně zachvátila plynová horečka. Světov__m__ těžařským__
koncern__ tam v posledn__ch letech bylo investováno do těžb__ a
zkapalňování zemního plynu z pozemn__ch i pobřežn__ch ložisek téměř 200
mld. dolarů.

Vedení jedné australské firm__ se rozhodlo jít za levnějším zemním plynem dál
od pobřeží do větších hloubek, a vytěžen__ plyn přímo na místě zkapalňovat
plovouc__m__ stanicem__. Do pobřežn__ch terminálů jej bezpečněji a levněji
než podmořským potrub__m na neomezenou vzdálenost přepraví tanker__.
Technologie nejnovější zkapalňovac__ stanice je vestavěna do plovouc__ho
trupu se zdvojen__m__ stěnam__, s kolmou zád__ a zaoblenou příd__. Jen na
jeho výrobu se spotřebovalo 250 000 tun ocel__.
(Zdroj textu: http://www.technickytydenik.cz/rubriky/prumysl/prelude-otevre-tezbu-zemniho-plynu-z-morskych-hlubin_34869.html,
upraveno)
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Vzhledem k mezinárodní situac__ s drastickým__ pokles__ cen rop__ se může
zdát, že vynaložené náklady se soukrom__m firmám zatím stěží vrátí, jenže
zemní plyn má energetice světa vystačit nejméně na příštích 200 let! Odhadem
jedna třetina světov__ch zásob leží v hloubce 3 až 8 km pod mořským dnem.
Zatím se těží poblíž pobřeží, odkud lze plovouc__m potrub__m plyn
transportovat do pobřežn__ch terminálů, kombinovan__ch se zkapalňovac__
stanic__.
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poznejte dílo

Ukázka
Jirka postavil nosítka k protější stěně a zalovil rukou v těch hadrech, co měl přes ruku. Poznal
jsem, že to jsou ruské vojenské kalhoty, potřísněné krví.
„Podívej,“ řekl. „To měl ten Rusák v kapse.“ Vytáhl ruku a s tragickým mlčením ji otevřel.
Ležely na ní dvoje hodinky a stříbrná tužka.
„Hm,“ řekl jsem. „A co?“
„Tak je to pravda,“ řekl Jirka ponuře.“
„Co?“
„Tohle.“
„Ale co?“
„S těma hodinkama.“
„No jo, sakra, ale co?“
„To, jak to psali v novinách.“
„Myslíš, že Rusové loupěj?“

Autor díla:
spoluzakladatel časopisu Světová literatura
mimo jiné také autor detektivních próz
Dílo:
poprvé vydáno v Praze roku 1958, napsáno o deset let dříve

Stačí vám
uvedené údaje
k poznání díla?
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děj v posledních dnech druhé světové války
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stojí za přečtení, i když není v maturitním kánonu

C. McCarthyho považuje renomovaný literární vědec Harold Bloom za
jednoho ze čtyř nejvýznamnějších současných amerických spisovatelů.

Cormac McCarthy
(* 1933 v Providence)

Krvavý poledník (1985, česky 2009)
- texasko-mexické pomezí
let 1849-1850
- násilí, krutost, absence
morálních zásad jako
charakteristické lidské rysy

Tahle země není pro starý (2005, česky 2007)
- dramatický příběh muže, který v poušti narazí na místo
s mrtvolami, rozstřílenými auty a také spoustou peněz…

Cesta (2006, česky 2008)
katastrofě
Jen obtížně lze najít autora, v jehož knihách se tak silně projevuje zlo ve
všech možných podobách. Jeho knihy jsou nemilosrdným zrcadlem
nastaveným lidské společnosti.

PROČeštinu 1/2017

- putování otce a syna krajinou po blíže nespecifikované světové
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řešení
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strana 21: 1) C, 2) B, 3) A, 4) A
strana 23: 1) B, 2) C, 3) B
strana 26: 1) 1.1 – C, 1.2 – D, 1.3 – A; 2) abab; 3) abab – střídavý; 4) B
strana 27: Austrálii nečekaně zachvátila plynová horečka. Světovými těžařskými koncerny
tam v posledních letech bylo investováno do těžby a zkapalňování zemního plynu
z pozemních i pobřežních ložisek téměř 200 mld. dolarů.
Vzhledem k mezinárodní situaci s drastickými poklesy cen ropy se může zdát, že vynaložené
náklady se soukromým firmám zatím stěží vrátí, jenže zemní plyn má energetice světa
vystačit nejméně na příštích 200 let! Odhadem jedna třetina světových zásob leží v hloubce
3 až 8 km pod mořským dnem. Zatím se těží poblíž pobřeží, odkud lze plovoucím potrubím
plyn transportovat do pobřežních terminálů, kombinovaných se zkapalňovací stanicí.

Technologie nejnovější zkapalňovací stanice je vestavěna do plovoucího trupu se zdvojenými
stěnami, s kolmou zádí a zaoblenou přídí. Jen na jeho výrobu se spotřebovalo 250 000 tun
oceli.
strana 28: Josef Škvorecký: Zbabělci
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Vedení jedné australské firmy se rozhodlo jít za levnějším zemním plynem dál od pobřeží do
větších hloubek, a vytěžený plyn přímo na místě zkapalňovat plovoucími stanicemi. Do
pobřežních terminálů jej bezpečněji a levněji než podmořským potrubím na neomezenou
vzdálenost přepraví tankery.
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