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BT 8 

Technická oblast vzdělávání   
Cílová skupina:  ZŠ – druhý stupeň  

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 2 

Cíl I: 
 

DIPONT spol. s.r.o. 
Projektová kancelář 

Cíl II: 
 

Mariánský most 
 

Adresa: 
 

U Cukrovaru 509/4 
400 07 Ústí nad Labem, Krásné Březno 

Adresa: 
 

Ústí nad Labem, 
50.6604025N, 14.0533314E 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Společnost se zabývá projektovou a 
inženýrskou činností, zejména v oblasti 
inženýrských staveb (mosty a další konstrukce)  

Popis: 
Max. 200 znaků 

Mariánský most pro silniční dopravu, cyklisty a 
pěší překonává řeku Labe. Byl otevřen roku 1998 
a je tak nejmladším ze tří říčních mostů v Ústí 
nad Labem.  Leží v místě zvaném Ústecká brána 
severním koncem ústí pod Mariánskou skálou. 
Vedle tradičního symbolu města, hradu Střekov 
se stal novodobou dominantou Ústí nad Labem.  

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Praktická ukázka možností současné techniky 
ve spojení s projektováním – 3D. 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Technické unikátnosti současné doby prezentují 
žákům technický um projektantů, řemeslníků a 
stavbařů. Jednoduchost klasických technických 
staveb je ukázkou, kterou se dnešní moderní 
architektura vyznačuje. 

Jaké učivo je v cíli řešeno 
 

SVĚT  PRÁCE- Práce s technickými materiály a 
design a konstruování 

 Technické náčrty, výkresy, technické 
informace a návody 

 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 

SVĚT  PRÁCE- Práce s technickými materiály a 
design a konstruování 

 Technické náčrty, výkresy, technické 
informace a návody 

 

Příprava před exkurzí 
 

Práce s internetem - MOSTY 
Dle volby učitele samostatný práce nebo 
společná práce v rámci výuky 

Příprava před exkurzí 
 

Sejná s cílem I - Práce s internetem - MOSTY 
Dle volby učitele samostatný práce nebo 
společná práce v rámci výuky 



 

„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ 
CZ.1.07/1.1.00/44.0005 

2/3 

Popis: 
 

Žáci obdrží pracovní list s obrázky vybraných 
mostů z Ústeckého kraje a z Prahy. 
Prostřednictvím internetových stránek 
http://www.libri.cz/databaze/mosty/index.p
hp (Enciklopedie mostů) vyhledají jejich názvy 
a další údaje, které doplní do PL 

Popis: 
 

Žáci obdrží pracovní list s obrázky vybraných 
mostů z Ústeckého kraje a z Prahy. 
Prostřednictvím internetových stránek 
http://www.libri.cz/databaze/mosty/index.php 
(Enciklopedie mostů) vyhledají jejich názvy a 
další údaje, které doplní do PL 
 

Přílohy: 
 

Příloha č. I A – Pracovní list Přílohy: 
 

Příloha č. I A – Pracovní list 

Náplň samotné exkurze 
 

Prezentace možností projektování – 3D Náplň samotné exkurze 
 

Prohlídka mostu 

Popis: 
 

Pod vedením lektora budou žáci seznámeni 
s prací projektantů a s novými technologiemi, 
které umožňují projektování v moderních SW 
programech. Součástí budou praktické ukázky 
ve 3D. Budou seznámeni s pojmy náčrt, výkres, 
kóta, atd. 

Popis: 
 

Pod vedením lektora si žáci prohlédnou 
Mariánský most, dozví se informace o jeho 
konstrukci, o jeho stavbě i o soutěži, která 
předcházela zpracování projektové 
dokumentace. 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: 
 

Nejsou 

Aktivity po exkurzi 
 

Vlastní náčrt mostu Aktivity po exkurzi 
 

 

Popis: 
 

Žáci se v rámci výuky pokusí sami provést náčrt 
mostu, budou vycházet z informací, které 
získali při samotné exkurzi. Náčrt okótují. 

Popis: 
 

 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy Nejsou 

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

Projektant Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

Projektant 
Konstruktér 
Zedník 
Stavitel 
 

http://www.libri.cz/databaze/mosty/index.php
http://www.libri.cz/databaze/mosty/index.php
http://www.libri.cz/databaze/mosty/index.php
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Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

 Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

 

 


