
Velmi rychlé 

vlaky smršťují 

kontinenty. 

N a  r y c h l é  t r a t i  
 

aždodenně odjíždějí vlaky 

Eurostar z Londýna a každý 

z nich dopravuje okolo 800 

cestujících do Paříže nebo do 

Bruselu za pouhé tři hodiny. 

Pohybují se po třech oddělených 

kolejích rychlostí až 

300 km/h, a patří tak 

mezi nejrychlejší vlaky 

na světě. Lokomotiva 

této soupravy má 

dvanáct elektrických motorů. 

Produkují výkon 12 megawattů, 

který je zapotřebí k tažení 400 m 

dlouhého a přes 800 tun těžkého 

vlaku. Jeho složité bezpečnostní 

systémy zajišťují, že vlak ovládá 

jediný strojvůdce a že jej dopraví 

bezpečně k cíli. Poslední generace 

rychlých osobních vlaků se 

vyznačuje pokročilými elektrickými 

lokomotivami, které snímají 

vysoké napětí z vrchních 

trolejí, nebo z napěťových 

kolejnic. V oblastech, kde 

není praktické nebo 

ekonomické používat 

elektrifikované tratě, se používají 

dieslové lokomotivy. 

________________________________________________________________ 

Návod k vytvoření výše uvedeného textu „Na rychlé trati“v MS 

Word (popř. v Libre Office): 
1) Vytvoříte nadpis Na rychlé trati – písmo Times New Roman, velikost písma 28, mezery 

mezi písmeny (označit nadpis – vybrat do bloku levým tlačítkem myši; pak do 

označeného textu klepnout pravým tlačítkem myši. Otevře se menu, kde dáte Písmo. 

V menu Písmo otevřete nahoře vlevo záložku Upřesnit a upřesníte Mezery – rozšířené, 4 

b.). 

2) Opíšete celý text, který začíná „Každodenně odjíždějí vlaky… a končí „…dieslové 

lokomotivy“. Text opíšete ne ve dvou sloupcích, ale normálně v jednom – na dva sloupce 

ho nadělíme až po úplném napsání celého textu. 

3) Označíte celý text myší (vyberete do bloku) – pozor zobrazte si netisknutelné znaky 

tlačítko mezi záložkami KORESPONDENCE a REVIZE úplně nahoře a nesmíte vybrat 

do bloku poslední netisknutelný znak za textem, jinak celá operace rozdělení textu do 

dvou sloupců nebude fungovat. 

4) Označený celý text ponecháte a myší otevřete nahoře záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, 

pak vlevo vyberete Sloupce, rozklepnete myší a označíte Dva. Pokud jste vše udělali 

správně, pak by se váš text měl rozdělit na dva sloupce tak, jak je zobrazeno v předloze 

nahoře. 

5) Nahoře přejdete na záložku VLOŽENÍ, kde na konci vpravo vyberete Textové pole, 

otevřete ho a vyberete V textu. Pak tažením myší nakreslíte vprostřed textu (mezi dvěma 

sloupci) obdélník (vlastní textové pole). Do tohoto obdélníku pak napíšete „Velmi rychlé 

vlaky smršťují kontinenty“. 

6) Posledním úkolem je vložit velké počáteční písmeno K – tedy úvodní iniciálu textu. 

Postup je podobný jako u vkládání textového pole. Tedy přejdeme na záložku VLOŽENÍ, 

kde na konci vpravo vybereme – vedle Textového pole – Přidat iniciálu. Dále z nabídek 

iniciál vybereme „V textu“. 

7) Tím je celá práce hotova a pošlete mi ji jako přílohu na e-mailovou adresu 

reditel@sousvodnany.cz 
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