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ÚVOD

K této učebnici jsou k dispozici také elektronické přílohy. Jsou to 
především vyřešené úkoly k procvičení (tam, kde to má smysl) ve formě 
Baltíkových scén nebo projektů. Tyto soubory slouží jako vzor řešení, ale 
v žádném případě to nemusí být jediné možné a správné řešení. K některým 
úkolům jsou také dodány scény nebo programy a v zadání se předpokládá jejich 
úprava nebo jiné použití.

K několika kapitolám textu existují řešené příklady ve formě projektů, 
někde jsou dostupné i soubory obsahující ukázky programů vložené do textu 
kapitol.

Názvové konvence 
Vyřešený úkol 5 z kapitoly 2 se bude jmenovat ukol-2-07.bpr. 

V některých případech je k těmto úkolům k dispozici i výsledek, v takovém 
případě je umístěn v bance 99 (např. ukol-2-07.s99). Pomocné soubory 
potřebné k některým úkolům se jmenují podle zadání v textu (např. scéna 1-
mesto.s00).

Příklady, které jsou součástí některých kapitol, jsou pojmenovány stylem 
priklad-4-01.bpr (příklad 1 ze 4. kapitoly). Doprovodné soubory ke kapitolám 
jsou označeny např. 3-02.bpr (kapitola 3, druhý program).
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1. BALTÍKOVY PŘÍPRAVNÉ REŽIMY

1.1. Baltík se představuje
Baltík 3 je tvůrčí a programovací nástroj pro děti i mládež, s jehož 

pomocí se mohou malé děti seznamovat s prací na počítači a později i se 
základními principy programování.

Pro ty nejmenší je Baltík program, který jim umožní z malých 
obdélníkových obrázků (předmětů) sestavit velký obraz – scénu. Po čase 
zjistí, že je to malý kouzelníček, kterého mohou ovládat grafickými tlačítky, 
přesouvat jej po obrazovce počítače a opět s jeho pomocí z předmětů vyčarovat 
výslednou scénu. Pro pokročilejší děti je Baltík jednoduchý programovací 
nástroj, v němž mohou z grafických symbolů příkazů sestavit program, který 
posléze Baltík vykoná. A konečně pro starší žáky je to tvůrčí systém, v němž 
mohou i bez přítomnosti Baltíkovy postavičky na obrazovce graficky 
naprogramovat i složité úlohy pracující např. s větvením programu, různými 
typy cyklů, se soubory, multimediálními prvky a podobně.

Tato různorodost je způsobena existencí tří režimů práce s Baltíkem:

• Skládat scénu:
bez Baltíka, pouze myší sestavujeme z předmětů výslednou scénu.

• Čarovat scénu:
ručně ovládáme Baltíka pomocí povelů „vlevo vbok“, „vpravo vbok“, 
„popojdi“ a „čaruj předmět“. Baltík čaruje vždy před sebe.

• Programovat:
na rozdíl od čarování předem „zapíšeme“ formou obrázkové skládanky 
všechny povely pro Baltíka a teprve potom je Baltík všechny naráz 
provede. Takto programují začátečníci. Pokročilí programátoři mohou 
využít ještě spoustu dalších možností. Proto se tento režim dělí ještě na dva 
podrežimy – Začátečník a Pokročilý.

 Vidíme tedy, že ze tří režimů jsou nakonec čtyři.  První dva režimy můžeme chápat jako 
přípravné před vlastní výukou programování. Proto je rozumné nechat i starší děti alespoň 
krátce jimi projít. Pro mladší děti naopak mohou být konečnou stanicí, nemusí nikdy  
k programování přejít, a přesto si s programem pohrají a hodně se při tom naučí. A naopak, i  
zkušený programátor využije možnost poskládat scénu myší a vložit ji hotovou do svého 
programu.
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1.2. Základy práce se soubory
Pustíme se tedy do práce a začneme nejjednodušším režimem Skládat 

scénu. Po spuštění programu Baltík se může, ale nemusí objevit okno 
s naposledy vytvořenou scénou nebo programem1. Co dál? Vyberte si režim 
práce: povel Režimy, Skládat scénu. 

Než se začneme zabývat samotným skládáním, shrneme si základní 
činnosti se soubory. Čím tedy vždy začneme práci s Baltíkem? Musíme buď 
otevřít již dříve uloženou scénu nebo začít vytvářet novou. Později uvidíme, že 
totéž platí v režimu Programovat i pro program. Jak tedy postupovat?

1. Načtěte (otevřete) z disku existující scénu nebo vytvořte novou povelem 

Scéna, Otevřít/Nová nebo klepnutím na tlačítko .

2. V dialogovém okně (obr. 3) zadejte potřebné údaje.

Vytvoření nové scény:
• vyberte disk a složku, kde chcete později uložit scénu (například disk H, 

složku 7b),

• napište název scény,

• klepněte na tlačítko Otevřít.

Otevření existující scény:
• opět vyberte disk a složku,

• ve střední části okna klepněte na název scény, kterou chcete otevřít,

• klepněte na tlačítko Otevřít.

1 O nastavení možností programu si podrobněji přečtete v příloze Provoz Baltíka 3 ve školní 
počítačové síti.
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 Je výhodné začít při tvorbě nové scény zadáním jejího jména a volbou složky. Až se bude blížit  
konec práce a děti budou možná v časovém stresu, nebudou už muset na tuto skutečnost myslet  
a jednoduše jedním klepnutím na tlačítko svoji práci uloží. Navíc získají důležitý návyk pro 
práci v programovacím režimu.

Uložení scény

Klepněte na tlačítko   nebo vyberte povel Scéna, Uložit. Pokud jste 
už dříve zadali jméno scény a její umístění ve složce, Baltík se vás na nic 
nebude ptát a scénu uloží.

Chcete-li scénu uložit pod jiným jménem nebo do jiné složky, použijte 
příkaz Scéna, Uložit jako. Objeví se dialogové okno, v něm zadejte jiné jméno 
scény, případně vyberte složku.

 Baltíkova scéna se uloží jako soubor s příponou S00. Později zjistíme, že scény mohou mít i  
další přípony (S01 až S99) – viz kapitola 5.

Ukončení Baltíka
I když jsme sotva začali, podívejme se hned i na to, jak program Baltík 

skončit.

Klepněte na zavírací křížek okna programu  nebo na symbol dveří 

. Pokud nebyly uloženy změny ve scéně (programu), budete vyzváni 
k jejich uložení. Na závěr potvrďte, zda chcete opravdu 
skončit.

1.3. Skládání scény
Hlavní část okna na obrazovce zabírá v režimu Skládat scénu Baltíkova 

plocha – černý obdélník o rozměru 10 x 15 políček, do nichž lze vkládat 
předměty – viz obr. 6.
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Jak vložit do scény předmět?

1. klepněte na tlačítko ,

2. v okně předmětů (obr. 7) si vyberte banku předmětů (může jich být až 200, 
jsou číslované od 0 do 199) – banku si vyberete klepnutím na záložku 
s číslem nebo na tlačítka s šipkami,

3. ve vybrané bance klepněte myší na předmět

4. v Baltíkově prostoru předmět klepnutím levého tlačítka myši umístěte.

Všimněte si, že předmět do scény nelze umístit libovolně. Vždy se 
přesune na nejbližší pozici v rastru 10 krát 15 políček.

 

 V okně banky předmětů je možno také předměty upravovat nebo kreslit nové – klepnutím na 

tlačítko . Naučíme se to během práce v režimu Programovat v 5. kapitole.
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Úprava scény
Vytvářenou scénu lze kdykoliv měnit. Každý předmět můžeme přesunout, 

zkopírovat nebo smazat.

• Přesun předmětu
Klepněte na předmět levým tlačítkem myši, přesuňte jej na nové místo a 
znovu klepněte levým tlačítkem.

• Kopírování předmětu
Libovolný předmět z každé banky lze použít vícekrát. Můžeme jej vždy 
znovu vložit z banky nebo, což je rychlejší, zkopírovat ve scéně. 
Kopírování předmětu se provádí stejně jako přesun, pouze místo levého 
použijeme pravé tlačítko myši.

• Smazání předmětu
Předmět smažeme přesunutím myší ven z Baltíkova prostoru.

 Všimněte si, že při přesunu nebo kopírování není třeba držet po celou dobu akce tlačítko myši  
stisknuté. 

V případě potřeby je možné smazat najednou celou scénu

tlačítkem , které se nachází nad Baltíkovou plochou. Pozor, tuto akci 
nelze vrátit, protože v režimech Skládat scénu ani Programovat neexistuje 
povel Zpět. Tento způsob nepoužívejte, chcete-li skončit s jednou scénou a 
začít skládat další. V tom případě použijte tlačítko (povel) Otevřít/Nová, jak 
jsme si popsali v minulé části.

1.4. Čarování scény
Po seznámení s režimem Skládat scénu můžeme přejít do následujícího 

režimu Čarovat scénu. V něm se poprvé seznámíme i se samotným 
kouzelníčkem Baltíkem.

Vyberte si povel Režimy, Čarovat scénu. Baltíkova scéna zůstane stejná 
jako v režimu skládání, jen v levém dolním rohu se objeví Baltík čekající na 
naše příkazy.
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Vytváření nové scény, otevírání i ukládání je stejné jako v režimu 
skládání. Chceme-li však na nějaké místo vložit předmět, musíme tam nejprve 
s Baltíkem dojít a poté předmět vyčarovat. 

Pohyb Baltíka
Baltíka lze pomocí tlačítek v horní části okna programu otočit o 90 

stupňů doleva ( ) nebo doprava ( ) a popojít s ním o krok ve směru, 

kam je otočený ( ). Pomocí těchto tří povelů může Baltík dojít kamkoliv.

Jak vložit do scény předmět?
Baltík vždy čaruje před sebe (nikoliv na svou pozici!), takže jej musíme 

kromě přesunutí natočit do správného směru – viz obr. 9.

Předmět, který má Baltík čarovat, vybereme tlačítkem Vyber a čaruj (

). Chceme-li vyčarovat více stejných předmětů, nemusíme je stále znovu 
vybírat z banky. Naposledy použitý předmět je totiž zobrazen na tlačítku 
vpravo od tlačítka Vyber a Čaruj. Toto tlačítko se nazývá Čaruj a stačí na ně 
klepnout. Pokud jsme naposledy čarovali mráček, vypadá tlačítko Čaruj takto: 

.

Jak smazat předmět?
V režimu Čarovat scénu smažeme předmět tak, že na jeho místo 

vyčarujeme předmět jiný. Nelze tu pracovat s průhledností předmětů, proto 
nový předmět zcela překryje původní. Chceme-li předmět pouze odstranit, 
vyčarujeme na jeho pozici prázdné černé políčko (například to, které je v bance 
0 vlevo nahoře na první pozici).

 Mezi režimy Skládat scénu a Čarovat scénu lze kdykoliv přepínat, aniž bychom přišli o  
vytvářený obrázek. Toho můžeme využít pro zefektivnění práce. Děti mohou například myší  
v režimu Skládat scénu vytvořit z předmětů cestičku a potom po ní v režimu Čarovat scénu 
projít s Baltíkem.

1.5. Úkoly k procvičení
 K tomuto výukovému textu jsou k dispozici i elektronické přílohy – sobory s Baltíkovými 

scénami, programy apod. Některé úkoly předpokládají použití těchto souborů – např. cvičení 2  
z této kapitoly. Jiné úkoly je nepotřebují, ale k dispozici jsou soubory s jejich řešením.
Mějte na paměti, že námi předložené řešení většinou není jediné správné.

1. Spusťte Baltíka a prohlédněte si nabídku pracovních režimů. Postupně 
vyzkoušejte zapnutí všech režimů. Baltíka opět ukončete. 
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2. Spusťte Baltíka, přepněte jej do režimu Skládat scénu a otevřete vzorový 
soubor 1-domek.  V této scéně přidejte k domečku ještě zahradu. Potom scénu 
uložte.

3. V režimu Skládat scénu opět otevřete soubor 1-domek a uložte jej pod názvem 
1-mesto.

4. Otevřete soubor 1-mesto, v režimu Skládat scénu odstraňte zahradu u domečku 
a domeček přemístěte k levému okraji scény. Výsledek uložte.

5. Otevřete upravený soubor 1-mesto a vpravo od domečku vytvořte další dva 
stejné domečky. Pracujte v režimu Skládat scénu a použijte kopírování 
předmětů pravým tlačítkem myši.

6. V režimu Skládat scénu poskládejte uprostřed Baltíkovy scény českou vlajku a 
kolem ní vlajky sousedních států (na té straně, kde se skutečně nacházejí). Ke 
každé vlajce napište název státu. Části vlajek i písmena najdete v příslušných 
bankách.

7. V režimu Skládat scénu poskládejte na obrazovce zoologickou zahradu. Mezi 
jednotlivými klecemi povede cesta, která musí začínat v levém dolním rohu 
Baltíkovy scény. Hotovou scénu uložte pod názvem 1-zoo.

8. Přejděte do režimu Čarovat scénu a otevřete soubor 1-zoo. Projděte se 
s Baltíkem po zoologické zahradě. Pozor, smíte chodit pouze po cestě, kterou 
jste si vytvořili v úkolu 7.

9. Otevřete scénu 1-zoo a v režimu Čarovat scénu znovu projděte zoologickou 
zahradu. Na začátku scény vyčarujte pytel peněz (vstupné). U klece s každým 
zvířetem, které navštívíte, vyčarujte vlaječku. Výsledek uložte pod názvem 1-
navstivena-zoo.

10. Otevřete scénu 1-mesto a v režimu Čarovat scénu přidejte ještě jeden dům 
podle vlastních představ.

11. Popusťte otěže své fantazie. V režimu Čarovat scénu vytvořte (vymyšlenou) 
obrazovku k počítačové hře a nahoru napište její název.
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2. ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT

2.1. Úvod do programování
Zatímco v režimu Skládat scénu jsme jednotlivé předměty sami 

umísťovali na obrazovku myší, v režimu Čarovat scénu je čaroval Baltík. 
Nepracoval však samostatně, čekal vždy na to, až mu dáme pokyn (popojdi, 
otoč se doprava, vyčaruj…) a potom hned požadovanou činnost provedl. 

V režimu Programovat nejprve Baltíkovi sestavíme předpis (plán, 
seznam) akcí, které má udělat, potom ho vyzveme a on postupně všechno 
vykoná. Takovému předpisu budeme říkat program.

Program je tedy posloupnost příkazů. Posloupnost znamená, že něco 
následuje po sobě. Program přitom musí být jednoznačný. To znamená, že vždy 
musí být jasné, který příkaz následuje po kterém. Baltík by nevěděl, co má 
dělat, kdyby měl na výběr více příkazů současně bez bližšího vysvětlení.

 Později, až budeme pokročilí, se naučíme, že program lze také větvit do více variant. Vždy ale  
musí být jednoznačně stanovena podmínka ,kdy má Baltík kterou variantu vybrat.

2.2. Režim Programovat, Začátečník
Do programovací úrovně Baltíka se dostanete příkazem Režimy, 

Programovat, Začátečník.

Do černého prostoru, který zabírá většinu obrazovky (obr. 10) tentokrát 
nečaruje Baltík, ale my tam budeme umísťovat příkazy programu. Příkazy – 
obrázkové ikony, které máte k dispozici, jsou umístěny v horních dvou řádcích. 
Předmět, který má Baltík vyčarovat, vyberete klepnutím na známou ikonu 
v horní části okna. Chcete-li některý příkaz umístit do programu, klepněte na 
něj myší a pak myš přesuňte do černé plochy a opět klepněte.

 Zejména menší děti si po přechodu do režimu Programovat pletou černou plochu pro“ zápis“ 
programu s černou scénou z předchozích režimů a snaží se do ní umísťovat ikony předmětů. 
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Příkazy se budou vykonávat postupně zleva doprava a po řádcích shora 
dolů. Co tedy bude provádět program na obr. 10?

Baltík třikrát popojde, otočí se doleva, popojde, otočí se doprava, 
vyčaruje okno, popojde atd… Celý výsledek tohoto programu vidíte na obr. 11. 
Abyste jej viděli i na obrazovce svého počítače, musíte program spustit 
zeleným tlačítkem (viz obr. 10 nahoře).

Do okna se zápisem programu se vrátíte klepnutím na zavírací tlačítko 
okna nebo na ikonu dveří.

I v programovacím režimu využijeme mnoho zkušeností z předešlých 
režimů. Práce se soubory je v podstatě stejná, až na to, že nepracujeme 
se scénami, ale s Baltíkovými projekty (soubory s příponou BPR). V každém 
případě důrazně doporučujeme vždy začít tvorbu nového programu tlačítkem 
Otevřít/Nový!

 V 5. kapitole zjistíme, že kdybychom projekt (program) hned na počátku nepojmenovali,  
nemohli bychom do něj vkládat další soubory – scény, banky atd.

Práce s příkazy v programu
Také manipulace s ikonami příkazů v režimu Programovat, Začátečník se 

nápadně podobá práci s ikonami předmětů v režimu Skládat scénu. Podívejme 
se, jak můžeme příkazy kopírovat, přesouvat a mazat.

• Vložení příkazu – klepněte na ikonu příkazu, dalším klepnutím příkaz 
umístěte do programu. Příkaz nelze umístit do libovolného místa, např. 
příliš vpravo nebo příliš dolů. V takovém případě se příkaz umístí na 
odpovídající nejbližší správné místo.

 Chcete-li přesto umístit ikonu příkazu více doprava nebo dolů, můžete před ni vložit mezery 
nebo konce řádku, jak uvidíme v části 2.3.

• Přesun příkazu – levým tlačítkem myši ikonu příkazu přemístěte na novou 
pozici.

• Kopírování příkazu – totéž proveďte pravým tlačítkem myši.

• Odstranění příkazu – přesuňte ikonu levým tlačítkem myši mimo černý 
prostor.
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• Vložení příkazu dovnitř programu – přesuňte ikonu příkazu mezi jiné 
dvě ikony (je to podobné jako vložení znaku do textu v textovém editoru).

2.3. Základní Baltíkovy příkazy
Následující tabulka nás přehledně seznámí se všemi příkazy dostupnými 

v režimu Programovat, Začátečník.

Pokud má být příkaz následován číslem, lze je poskládat z jednotlivých 
číslic ve druhém řádku příkazů. Záporné číslo lze vytvořit pomocí znaménka 
„mínus“, které je ovšem dostupné pouze v režimu Programovat, Pokročilý.

 Popojdi
Není-li Baltík před okrajem scény, popojde o 
jedno políčko tím směrem, kterým se dívá.

 Vlevo vbok
Baltík provede obrat o 90 stupňů doleva 
vzhledem ke směru, ve kterém stojí.

 Vpravo vbok
Baltík provede obrat o 90 stupňů doprava 
vzhledem ke směru, ve kterém stojí.

 Neviditelný Baltík bude od této chvíle neviditelný.

 Viditelný
Baltík bude od této chvíle viditelný. Toto je 
standardní nastavení na začátku programu.

 Čekej
Čekání na stisk libovolné klávesy nebo tlačítka 
myši – pokud není povel následován číslem.

Čekání určenou dobu – pokud je povel 
následován číslem. Toto číslo určuje počet 
milisekund. Je-li kladné, lze čekání přerušit 
stiskem nějaké klávesy nebo tlačítka myši. Je-li 
číslo záporné, čekání přerušit nelze.

 Čaruj s obláčkem
Baltík bude od této chvíle vždy čarovat předměty 
s doprovodným obláčkem. Takto je standardní 
nastavení na začátku programu.

 Čaruj bez obláčku
Baltík bude od této chvíle čarovat předměty bez 
doprovodného obláčku.

 Obrazovka
Tento prvek můžete použít pro smazání 
obrazovky nebo k načtení scény či banky (jak se 
dozvíte později).

 Průhlednost
Zapínání a vypínání průhledného zobrazení 
předmětů, scén a bank (více později v 5. 
kapitole).

 Pípni
Baltík pípne.
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Otoč se na východ, jih, 
západ, sever

Baltík se otočí na danou stranu (doprava, dolů, 
doleva, nahoru) bez ohledu na to, jak byl dosud 
otočený.

 Mezera
Baltík neudělá nic, ale mezera umožní oddělit od 
sebe příkazy a zpřehlednit program.

 Nastav rychlost
Nastaví rychlost Baltíka – za příkazem může být 
číslo, které určuje, jak rychle se bude od této 
chvíle program provádět. Rozsah: 0 – 9 nebo 
nekonečno.

0 – každý další pohyb Baltíka nebo čarování se 
provede až po potvrzení klávesou nebo myší, 

1 až 7 – stále rychlejší pohyb, 

8 a 9 – už není vidět pohyb Baltíka, jen výsledek, 

nekonečno – už není vidět ani Baltík, pouze 
výsledek.

 Číslice
Z číslic lze sestavovat čísla, která je možno použít 
v programu (rychlost, počet opakování, číslo 
scény, souřadnice atd.).

 Začátek a konec 
bloku příkazů

Lze využít například pro opakování více příkazů 
– viz kapitola 3.

 Řádkový komentář
Od pozice tohoto prvku až do konce řádku se při 
provádění programu vynechají všechny příkazy.

 Textový komentář
Lze do něj napsat libovolný text, který se při 
provádění programu ignoruje, ale který pomůže 
ke zvýšení přehlednosti programu.

 Konec řádku
Ukončí řádek programu, tj. rozdělí program do 
více řádků (jako Enter v textovém editoru).

Zkuste si…
• Vytvořte si program, v němž Baltík vyčaruje na obrazovce např. domeček 

se zahrádkou.

• S jeho tvorbou nespěchejte. Začněte tím, že program pouze uložíte a 
spustíte – i prázdný program je program.

• Potom do programu vložte příkaz Čekej (viz tabulka níže), znovu jej 
spusťte a porovnejte výsledek. Proč je vhodné na konec programu přidat 
tlačítko čekej? Vyzkoušejte program s tímto příkazem na konci i bez něj.

• Vyzkoušejte různé kombinace povelů S obláčkem / Bez obláčku a 
Viditelný / Neviditelný. Tyto režimy lze v programu měnit libovolně často a 
lze s jejich pomocí vytvořit čtyři různé kombinace ( viditelný s obláčkem, 
viditelný bez obláčku, neviditelný s obláčkem, neviditelný bez obláčku).
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• Měňte v programu rychlost Baltíka v rozmezí 0 – 9 a „nekonečno“. Také 
rychlost lze nastavovat libovolně často a nová rychlost platí od místa 
výskytu příkazu v programu. 

• Ke změně směru Baltíka můžete použít příkazy Vlevo vbok a Vpravo vbok 
nebo jej přímo otočit do jednoho ze čtyř směrů. Zpočátku možná budete pro 
jednoduchost dávat přednost druhé variantě. Později se ale dostaneme do 
situací, kdy budeme potřebovat první možnost.

• Chcete-li v průběhu programu Baltíkovu plochu smazat, použijte příkaz 
Obrazovka. Rozlišujte mezi tímto příkazem pro smazání Baltíkovy plochy 
a příkazem pro smazání programu (je v horní části obrazovky vedle tlačítka 
pro uložení).

Nápověda
Informace o příkazech můžete najít v Baltíkově nápovědě, kterou lze 

vyvolat klepnutím na ikonu . Tato nápověda je velice dobře zpracovaná a 
lze ji výborně použít k samostatnému učení. 

 Později, v režimu Programovat, Pokročilí, se k nápovědě dostanete i klepnutím pravého 
tlačítka myši na ikonu příkazu.

2.4. Zásady správné tvorby programu
Program, který tvoříte, by měl být přehledný. Měl by být napsán tak, 

abyste se v něm vyznali nejen dnes, ale i za týden, za měsíc …, aby se v něm 
vyznal i někdo jiný. Také byste měli umět najít a opravit chybu v programu – to 
znamená, že musíte poznat, který příkaz – ikona v moři ostatních ikon – je 
špatně.

Jak toho všeho dosáhnout? Čtěte následující řádky.

Přehledný program
• Používejte komentáře.

Každou část programu řádně okomentujte. Vložíte-li do programu příkaz 
Komentář ( ), můžete pomocí klávesnice napsat vysvětlení, o co 
v programu jde (např. stavba střechy). Zápis komentáře ukončíte klávesou 
Enter, změníte jej tak, že na něj najedete myší a stisknete klávesu F2.

• Rozdělte program do řádků.
Není potřeba každý řádek zaplnit až po pravý okraj obrazovky nebo 
dokonce zarolovat až za něj! Naopak, kratší řádky přispívají k přehlednosti. 
Jestliže například stavíte domeček, vložte na první řádek úvodní nastavení 
(rychlost, viditelnost, ..), na další řádek příchod Baltíka na místo stavby, na 
další řádek stavbu přízemí, pak patra, střechy… Kterýkoliv řádek lze 

dodatečně rozdělit příkazem konce řádku  na dva.
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• Odsazujte řádky.
Program zpřehledníte i tím, že některé řádky posunete více doprava – např. 

vložením příkazu Mezera  na začátek řádku.

• Rozdělte program na menší úseky.
Můžete to provést například vložením prázdného řádku pomocí příkazu 

. 

 Ve 4. kapitole zjistíme, že se k tomuto účelu dají využít pomocníci.

Ladění programu
Málokdy a pouze v nejjednodušších případech napíšete celý program 

hned napoprvé správně a bez jediné chybičky. Na některé chyby vás upozorní 
sám program Baltík buď vykřičníkem u ikony programu nebo chybovým 
hlášením při běhu programu. Nejhorší jsou ovšem chyby logické, kdy Baltík 
pracuje správně, ale dělá něco jiného, než chceme. Proces postupného 
vyhledávání chyb v programu se nazývá laděním programu.

Jak tedy ladit program?

• Před vkládáním příkazů navrhněte hrubou strukturu programu.
Pomocí komentářů si do programu zapište, co se má provést. například 
v případě stavby domečku to bude Příchod, Přízemí, 1. patro, Střecha atd. 

 Později zjistíme, že se k tomuto účelu opět dají využít pomocníci.

• Program „laďte“ po částech.
Napište vždy kousek programu, pak jej vyzkoušejte, a teprve tehdy, jestliže 
funguje, pokračujte další částí.

• Při ladění vyřaďte z činnosti tu část programu, kterou momentálně 
nepotřebujete zkoušet. 
Použijte řádkové komentáře . Ovšem pozor, Baltík se potom může 
nacházet na jiném místě a jinak otočený, než byste předpokládali.

• Při hledání chyby přerušujte program čekáním . 
Takto lze hledat místo chyby – umístěte do programu čekání a sledujte, 
jestli se chyba projeví před ním nebo až po něm. Také lze tímto způsobem 
zastavit program a rozmyslet si, jak je Baltík v kritické chvíli otočený, co je 
před ním atd. Po odladění můžete čekací příkazy zase odstranit. Na konci 
programu je však mnohdy vhodné čekání nechat.

• Pozor na neviditelnost. Jestliže má Baltík čarovat neviditelně, obtížně se 
takový program ladí. Nechejte jej tedy nejprve viditelného, ať vidíte, kudy 
chodí. Teprve až program funguje, vložte příkaz pro neviditelnost.

Ukázky zápisu programu
Porovnejte dva programy na obrázcích. Oba provádějí totéž – stavbu domečku. 
Oba fungují. Který z nich je přehlednější?
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2.5. Úkoly k procvičení
 Je-li úkolem program, najdete jeho řešení i v elektronické verzi. Např. úkol 7 ze 2. kapitoly je 

vyřešen v souboru ukol-2-07.bpr. Tam, kde je to účelné, najdete také scénu, která ukazuje, jaký 
má být výsledek programu. Je to scéna se stejným názvem, jako má program, a s příponou 
S99.

1. Spusťte Baltíka a přepněte jej do režimu Programovat, Začátečník. 
Prozkoumejte jednotlivé příkazy. Zkuste je použít v programu, vyhledejte si je 
v Nápovědě.

2. Vytvořte program, v němž Baltík postaví domeček (přízemí, patro a střecha). 
Po skončení stavby počká na stisk klávesy nebo myši. Program uložte pod 
názvem domek.

3. V programu domek nastavujte různé rychlosti Baltíka. Zjistěte, co se stane, 
když nastavíte rychlost 0, 9, nekonečno.
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4. Otevřete opět program domek z minulých úkolů a doplňte jej tak, že Baltík za 
domkem vyčaruje zahrádku, nahoře slunce a mraky a nápis „BALTÍK“. 
Program uložte. Potom jej uložte ještě jednou, ale pod názvem krajina.

5. Změňte program domek tak, že domeček bude vyčarovaný okamžitě, zatímco 
zahrádku bude Baltík čarovat pomaleji. Obloha a nápis „BALTÍK“ budou 
čarovány rychleji, ale ne oakmžitě.

6. Vytvořte program, v němž Baltík vyčaruje les se zvířaty a houbami.

7. Naprogramujte město – několik domů, mezi nimi auta, jízdní kola, postavičky, 
stromy… V horní části obrazovky bude název města.
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3. OPAKOVÁNÍ PŘÍKAZŮ (CYKLUS)

3.1. Jednoduché cykly
Při programování často narazíme na situaci, kdy je potřeba jeden nebo 

více příkazů zopakovat. K tomu slouží programová konstrukce nazvaná cyklus 
(tedy opakování). Seznámíme se s nejjednodušším typem cyklu, kdy budeme 
předem vědět, kolikrát se má jeden nebo více příkazů zopakovat. Vše si 
ukážeme na jednoduchých příkladech.

Opakování jednoho příkazu:
Baltík se otočí doleva, popojde, otočí se doprava, pětkrát popojde, 

vyčaruje budík a počká na stisk klávesy.

Jednoduché řešení a jeho výsledek je na obr. 14.

Jenže my teď celý zápis zkrátíme. Když má Baltík pětkrát popojít, tak to 
přesně takhle napišme: 5 krát popojdi. Místo slova 5x použijeme ikonu 5 a 
místo popojdi samozřejmě také příslušnou ikonu příkazu. Program bude 
vypadat jako ten na obrázku 15. Že je to podobné jako v matematice? A proč 

ne?

Z předchozích ukázek vidíme, že tentýž úkol jsme 
mohli vyřešit různými způsoby. Programy na obr. 14 i 15 fungují stejně. Měli 
bychom ale hledat vždy lepší a přehlednější řešení, což je v tomto případě 
určitě druhý způsob.

 Pozor, program potřeboval přesné zadání. Řeknete-li někomu slovně: 
"pětkrát popojdi a vyčaruj hodiny", dotyčný neví, zda má nejprve pětkrát 
popojít a teprve potom čarovat, nebo zda má popojít, čarovat, popojít, 
čarovat, … celkem pětkrát. 

Opakování více příkazů
Co kdybychom chtěli tu druhou variantu – vždy po každém z pěti kroků 

čarovat budík?

Potom použijeme další věc známou z matematiky: závorky! Pamatujte:  
jestliže je za ikonou  s číslem závorka, pak se bude opakovat všechno, co je v  
závorkách. Jediný rozdíl oproti matematice je v tom, že použijeme složené 
závorky. Tyto závorky ohraničují tzv. blok příkazů. 
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Závorky bloku příkazů se do programu vkládají poněkud netypicky – 

nadvakrát. Klepněte na ikonu , potom do programu prvním klepnutím 
myši vložíte levou závorku a druhým klepnutím pravou závorku. Je na 
programátorovi, aby si uhlídal, že závorky budou vždy tvořit pár. Pozor, 
program Baltík 3 vám umožní odstranit z programu pouze jednu ze závorek a 
druhou tam ponechat, což je samozřejmě špatně.

 Blok příkazů později využijeme i k jiným účelům než je opakování. Například může Baltík při  
splnění určité podmínky vykonat jeden blok příkazů, kdežto při jejím nesplnění jiný blok 
příkazů.

Vyřešení výše uvedeného příkladu je uvedeno na obr. 16.

 Někteří žáci ve snaze ukázat, že umí použít blok příkazů, jej používají i tam, kde není potřeba,  
např. takto 1{…}. To samozřejmě není chyba, program funguje stejně jako bez použití bloku 
příkazu, ale právě proto je to zbytečné.

Komu patří to číslo?
Pozor na situaci, kterou si ukážeme na obr. 17.

Záměrem bylo nastavit rychlost na hodnotu 4 a pětkrát popojít. Na 
prvním řádku jsme však napsali příkazy bezprostředně za sebou a Baltík je 
nesprávně interpretoval. Všimněte si, kde zůstala rozdělovací svislá čára mezi 
ikonami a kde naopak příkazy splynuly. Jak tedy chápe Baltík první řádek 
z obr. 17? Nastav rychlost 45 (což je totéž jako rychlost 9) a popojdi!

Jak této situaci předejít nám ukazuje druhý řádek: stačí mezi oba povely 
vložit mezeru. 

3.2. Vnořené cykly
Stejně jako v matematice, i v programování můžeme do sebe závorky 

(tedy bloky příkazů) vnořovat. V případě cyklů mluvíme o tzv. vnořených 
cyklech. Je potřeba dbát na to, aby počet otevíracích a zavíracích závorek byl 
stejný a aby se navzájem nekřížily. Naštěstí nám Baltík pomáhá barevnou 
syntaxí.

Příklad – zvonky po obvodu Baltíkovy scény
 Vyčarujte po celém obvodu Baltíkovy scény zvonečky.
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Řešení: Nikdo už snad nebude programovat bez použití opakování. První 
způsob řešení je na obr. 18. Toto řešení však ještě nepoužívá vnořené cykly. 
Jednotlivé bloky příkazů jsou na sobě nezávislé. První se provede čtrnáctkrát, 
potom druhý devětkrát, pak třetí čtrnáctkrát a nakonec čtvrtý opět devětkrát. 
Každý následující blok příkazů tedy začne teprve poté, co předchozí opakování 
bloku příkazů skončí.

Podíváme-li se pozorně na program, vidíme, že se skládá ze dvou 
stejných částí. Proto bychom mohli Baltíkovi říci: dvakrát zopakuj první dva 
řádky. Jak to provést, ukazuje obr. 19. 

V ukázce na obr. 19 jsme použili zanoření cyklů. Všimněte si, jak nám 
Baltík pomáhá změnou barev jednotlivých úrovní závorek. Dvakrát se provede 
vnější blok příkazů v modrých závorkách. Tento blok obsahuje dva na sobě 
nezávislé vnitřní bloky příkazů v zelených závorkách, z nichž první se provede 
čtrnáctkrát a druhý devětkrát. Tyto dva vnitřní bloky jsou na sobě nezávislé, 
jsou na stejné úrovni, proto jsou jejich závorky označeny stejnou barvou.

Přehlednější uspořádání příkazů v programu je na obr. 20. Lepší 
přehlednosti dosáhneme odsazením vnořeného bloku příkazů více vpravo.

3.3. Úkoly k procvičení
1. Obejděte s Baltíkem po obvodu celý jeho prostor. Zkuste napsat co nejkratší 

program.

2. Vyčarujte po obvodu Baltíkovy scény stromečky. Uvažte, jak nejkratším 
způsobem program zapsat, abyste nezapisovali dvakrát stejné bloky příkazů.

3. Program ze cvičení 2. vylepšete: uprostřed Baltíkovy scény vysázejte záhon 3 x 
5 tulipánů.
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Obr. 18:
Rámeček po 
obvodu
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Obr. 19:
Rámeček po 
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varianta 
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4. Postavte s Baltíkem pyramidu (použijte předmět zeď). Základna pyramidy bude 
mít devět polí, každé další patro bude mít o dvě méně. Pyramida bude ve 
vodorovném směru zarovnána na střed scény, ve svislém směru při spodní části 
scény.

5. Naprogramujte šachovnici – 8 x 8 polí (střídavě bílá a černá). Její levý dolní 
roh bude vedle Baltíkovy výchozí pozice.

6. V programu vytvořte bludiště podle obrázku (ukol-3-06.s99). Po dostavění se 
Baltík přesune do středu bludiště a vyjde z něj po cestičce ven.
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4. POMOCNÍCI

4.1. Úvod do používání pomocníků

Co je to pomocník?
Pomocník je samostatná část programu (v Baltíkovi je umístěná na 

konci), která obsahuje libovolné příkazy – tato část se nazývá definice 
pomocníka

Celý program se tedy dělí na hlavní program (v Baltíkovi na začátku) a 
na jednotlivé pomocníky.

V ostatních částech programu můžeme pomocníka zavolat – vykonají se 
všechny příkazy v pomocníkovi zadané.

Pomocníka definujeme (zapisujeme jeho příkazy) pouze jednou, ale 
zavolat jej (tj. vykonají se tyto příkazy) můžeme vícekrát.

 V běžných programovacích jazycích pro dospělé se pomocníkovi říká podprogram nebo 
procedura.

Proč používat pomocníky?
Existují nejméně dva důvody, proč používat v programech pomocníky.

1. Část programu se použije opakovaně (např. několikrát můžeme zavolat 
pomocníka pro vyčarování stejného domečku).

2. Delší program vhodně rozdělíme na logické celky. V první části (hlavní 
program) bude volání pomocníků, kteří budou mít za úkol jednotlivé dílčí 
části celého programu. Např. výukový program o počítači bude mít 
pomocníky, kteří budou zobrazovat informace o skříni počítače, monitoru, 
myši, klávesnici… Díky pomocníkům bude tedy program přehlednější a 
jednotlivé jeho části budou kratší.

 Všimněte si, že ve druhém případě má použití pomocníků smysl, i když bychom každého z nich 
volali pouze jednou.

Shrňme si tedy: pomocníci slouží k zefektivnění programu (opakující se 
kód zapíšeme pouze jednou) nebo ke zvýšení jeho přehlednosti.

4.2. Začínáme používat pomocníky

Definice (zápis) pomocníka
Nejprve si ukážeme, jak zapsat pomocníka.

1. V Baltíkovi klepněte na ikonu Pomocník .

2. Objeví se dialogové okno: 
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• v jeho horní části bude postupně seznam pomocníků (na začátku je 
prázdný),

• v jeho spodní části jsou ikony Nový pomocník  a Volání  

pomocníka .

3. Klepněte na ikonu Nový pomocník a na konci programu se objeví tento 

příkaz: 

4. Pomocníka si v programu pojmenujte: v režimu Začátečník tak, že za 
příkaz Nový pomocník vložte nějaký předmět nebo číslo. Tím se pomocník 
identifikuje a odliší od případných dalších pomocníků.

 V další části této kapitoly si ještě ukážeme pojmenování pomocníka prostřednictvím literálu.

5. Zapište příkazy pomocníka

Pomocník tedy začíná příkazem definice pomocníka, ale neukončuje se 
žádným speciálním příkazem. Jeho zápis končí buď s koncem celého programu 
nebo začátkem definice dalšího pomocníka. Je ale vhodné použít k označení 
jeho konce komentáře, stejně jako k popisu toho, co pomocník dělá.

Na obr. 22 vidíte ukázku definice dvou pomocníků.
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Volání pomocníka

1. V Baltíkovi klepněte na ikonu Pomocník .

2. V dialogovém okně (obr. 21) v jeho horní části (seznam pomocníků) najeďte 

na ikonu definice pomocníka a ta se změní na Volání pomocníka .

3. Na tuto ikonu klepněte a vložte ji do programu do místa, kde chcete 
pomocníka zavolat (kde se mají vykonat jeho příkazy). Ikona se tam vloží i 
s označením pomocníka (předmět, číslo nebo literál) – viz obr. 23.

Jak je vidět, jednoho pomocníka lze v programu zavolat vícekrát. 
V okamžiku, kdy při vykonávání programu přijde na řadu volání pomocníka, 
začnou se vykonávat příkazy obsažené v jeho definici. Po skončení pomocníka 
(vykonání všech jeho příkazů) se provádění programu vrátí za místo, odkud byl 
pomocník volán.

 Některé děti zpočátku očekávají, že během vykonávání pomocníka se na obrazovce místo 
postavičky Baltíka objeví panáček, který je symbolem pomocníka. Není tomu tak. 

V definici jednoho pomocníka můžeme volat jiného pomocníka (viz 
obr. 24).

 Až budete pokročilejší, zjistíte, že dokonce může nastat situace, kdy bude pomocník volat sám 
sebe. Tomuto jevu říkáme rekurze.
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Literál a jeho použití v pomocnících
Vrátíme se ještě k definici pomocníků. Pomocníka můžeme kromě 

označení číslem nebo předmětem také pojmenovat tzv. literálem. Literál je 
přímo do programu zapsaná textová nebo číselná hodnota. Tento způsob 
identifikace pomocníka ukazuje obr. 25.

Ke vložení literálu do programu budeme ovšem muset 
na chvíli navštívit režim Programovat, Pokročilí. Zde najdeme v nabídce 

příkazů i příkaz literál  Trojbarevný symbol vyjadřuje skutečnost, že 
pozadí literálu se barevně mění podle toho, zda je hodnota textová nebo 
číselná. Pro nás je důležité, že textový literál má pozadí žluté.

S literálem nakládáme v programu podobně jako s textovým komentářem 
– vložíme jej, zapíšeme hodnotu a potvrdíme klávesou Enter, opravíme jej po 
stisku klávesy F2. Na rozdíl od komentáře není hodnota literálu v programu 
ignorována.

 Později zjistíte, že literál lze použít například k  zápisu textu na obrazovku, k zadávání 
parametrů některých příkazů nebo k jinému způsobu zadání číselné hodnoty (alternativa 
k číselným ikonám).

 Více se o režimu Programovat, Pokročilý dozvíte v 7. kapitole.

4.3. Ukázky pomocníků
 Ukázkové programy jsou k dispozici v elektronické podobě.

Příklad 1: priklad-4-01.bpr – program se 2 pomocníky.

Příklad 2: priklad-4-02.bpr – program se 2 pomocníky, z jednoho se volá 
druhý.

Příklad 3: priklad-4-03.bpr – Baltík vyčaruje 3 stejné domečky na 
různých místech své plochy.

4.4. Úkoly k procvičení
1. Po obvodu Baltíkovy scény vyčarujte stromečky. Pokuste se o co 

nejefektivnější program. Tento úkol už jste řešili (číslo 2 z 3. kapitoly). Nyní 
však použijte pomocníky.
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2. Upravte programy z úkolů 3 – 5 ve 3. kapitole tak, abyste v nich použili 
pomocníky.

3. Baltík projde tanečním krokem z levého okraje scény na pravý. Taneční krok 
znamená, že se na každé pozici otočí čtyřikrát o 90 stupňů doprava a potom 
teprve udělá krok.

4. Vyčarujte rodinný domek se zahrádkou a zahradní chatkou. Program rozdělte 
mezi několik pomocníků, abyste jej zpřehlednili.

5. Ve spodní polovině Baltíkovy scény vytvořte řeku (vyplňte ji světle modrými 
políčky) a umístěte do ní podle vlastního uvážení 6 krokodýlů (předměty 
z banky 12).

6. Napište program, v němž Baltík na obrazovce postaví hrad se 3 věžemi podle 
obrázku (ukol-4-06.s99).
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5. SCÉNY A BANKY

 V této kapitole se nejprve vrátíme ke skládání scén. 
Naučíme se zde, jak zjednodušit tvorbu programu tím, že do něj vložíme předem poskládanou 
scénu. Potom si ukážeme, jak upravovat předměty ve standardních bankách, jak vytvářet  
předměty nové a jak kreslit a do programu vkládat celé banky.

5.1. Použití scén v programu
Už víme, že s Baltíkem můžeme pracovat v několika režimech. Ten 

nejlehčí je Skládat scénu, ten nejtěžší je režim Programovat. Ale i při 
programování můžeme skládání scén použít.

Představte si program, kde např. Baltík chodí po městě. Pokud bychom 
chtěli vše programovat, musí nejprve Baltík běhat po celém prostoru, čarovat 
domy a další předměty, které tvoří nehybné pozadí scény. Až budeme s touto 
částí programu hotovi, můžeme začít programovat pohyb – např. Baltíkovo 
procházení ulicemi města. Jednodušší ovšem je nakreslit nepohyblivou část 
jako scénu, tu uložit a vložit do programu a poté program oživit pohybem.

Zopakujme si nejprve, jak se pojmenovávají scény. Každá scény je na 
disku uložena jako soubor. Jeho jméno může být libovolné, přípona se skládá 
ze tří znaků v rozsahu od S00 po S99. Celkem tedy ke stejnému jménu 
můžeme vytvořit 100 scén. Chceme-li scénu vložit do programu, musí být 
jméno programu a jména scén stejná. Zde je velmi důležité, aby byl program 
hned na začátku pojmenován včetně určení složky, v níž bude uložen.

Postup vkládání scény do programu
1. Vytvořte si nový program – pojmenujeme ho např. Pohádka. Název souboru 

s programem bude tedy pohádka.bpr. I když budete nejprve chystat scény a 
pak teprve programovat, začněte vždy vytvořením programu!

2. Klepnutím na tlačítko  se přenesete do režimu Skládat scénu.

3. Nakreslete scénu a poté ji uložte klepnutím na tlačítko . V oranžovém 
poli nad scénou se objeví místo otazníků název scény (u nás pohádka.S00):

4. Co dál?

a) Můžete kreslit další scénu – mezi jednotlivými scénami (pohádka.s00, 

pohádka.s01 atd.) můžete přepínat šipkami .

b) Můžete se vrátit do programovacího režimu i bez vložení scény do 

programu tlačítkem .
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c) Můžete vložit scénu do programu klepnutím na oranžové pole s názvem 
scény. Dojde k přepnutí do režimu programování a klepnutím do 
programu vložíte dvě spojené ikony – příkaz vložení scény a za ním číslo 
scény. Tyto dvě ikony se vždy vkládají najednou!

Poznámky k použití scén
Aby program fungoval, musí být scéna vkládaná do programu uložená.

Scény není nutné vkládat podle pořadového čísla přípony a jednu scénu 
je možno do programu vložit vícekrát.

Je-li do programu vložena scéna a chcete-li vložit druhou, podobnou, 
nelze to řešit změnou původní scény. Uvědomte si, že v programu je pouze 
odkaz na číslo scény. Pokud scénu dodatečně změníte, projeví se to všude, kde 
je v programu na tuto scénu odkázáno (kde se „volá“).

Jak tedy postupovat? Přejděte do původní scény, opravte ji a uložte ji pod 
stejným názvem, ale jiným číslem přípony. Například scénu Pohádka.s01 byste 
uložili jako Pohádka.s02. 

 Připomeňme si potřebný povel: Scéna, Uložit jako.

5.2. Kreslíme předměty – editor Paint
Baltík sice nabízí množství předmětů v mnoha bankách, kromě toho je 

ale možné buď existující předměty upravit nebo vytvořit zcela nové. K tomu 
slouží grafický editor Paint.

Banky předmětů
Každá banka (stránka, kterou vidíte na obrazovce např. při výběru 

předmětu) obsahuje 150 přemětů. Jednotlivé banky jsou uloženy do souborů 
s příponami:

• B00 až B99 – banky 0 až 99

• C00 až C99 – banky 100 až 199.

Celkem tedy můžeme v programu použít 200 bank po 150 předmětech, tj. 
30 000 předmětů! Jméno souboru s bankou může být buď baltie (standardní 
banky dodávané s programem) nebo může být stejné jako je jméno našeho 
programu. Banka se stejným jménem jako program a uložená na stejném místě 
jako program má přednost.

Příklad: máme otevřený program Pohádka a vkládáme předmět z banky 
číslo 3. Pokud existuje soubor pohádka.b03, použije se, pokud ne, vloží se 
předmět z banky baltie.b03.
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Spuštění grafického editoru Paint

Grafický editor se spouští z programu Baltík klepnutím na ikonu , a 
to buď z hlavní obrazovky programu nebo z obrazovky pro výběr předmětů.

Ovládání programu Paint
Popis ovládání editoru Paint je velmi dobře zpracován v nápovědě 

k programu Baltík. Připomeňme si: Nápovědu spustíte buď příkazem 

Nápověda, Témata nápovědy nebo klepnutím na tlačítko . V okně s tématy 
nápovědy si postupně vyberte Pracovní režimy, Režim Skládat scénu, Nástroje  
grafického editoru Paint.

V editoru Paint můžete buď pracovat s celou bankou najednou pomocí 
běžných grafických nástrojů nebo upravovat jediný předmět bod po bodu.

Do režimu úpravy jednoho předmětu vstoupíte buď pomocí nástroje 

Lupa  nebo pomocí nástroje Práce s předměty – viz obr. 29:

V režimu práce s předměty můžete předmět klepnutím levým tlačítkem 
myši zvětšit a upravovat. 

Stačí klepnout myší do některé barvy v paletě barev a potom klepnutím 
vybarvovat čtverečky – zvětšené body v předmětu.
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Zpět z režimu práce s jedním předmětem se lze vrátit klepnutím na lupu a 
volbou  1x do režimu práce s celou bankou.

V něm mimo jiné můžete tažením myší předměty přesouvat (levé tlačítko 
myši) nebo kopírovat (pravé tlačítko myši). Všimněte si, že při přesunu 
předmětu na jiný předmět si oba své pozice vymění.

K přechodu mezi jednotlivými bankami lze použít žluté trojúhelníčkové 
šipky ve spodní části programu nebo lze do pole mezi nim zadat přímo číslo 

banky 0 až 199: . Takto lze přejít i do dosud nevytvořených bank 
(jsou celé černé a soubor ještě neexistuje) a začít je tvořit.

Ukládání banky
Uložení banky lze vyvolat příkazem Soubor, Uložit. Pokud banku ve 

vašem programu ukládáte poprvé, zeptá se vás Baltík, pod jakým jménem ji 
chcete uložit: jako Baltie nebo se stejným jménem jako váš program?

 

První volba na obr. 31 znamená, že se změny uloží do standardní banky 
baltie (v tomto případě baltie.b00), která je uložena ve složce, v níž je 
nainstalovaný program Baltík. 

 Dobře si rozmyslete, zda chcete opravdu tuto volbu použít, protože její výsledek se projeví ve 
všech vašich programech (i dřívějších), které tuto standardní banku používají!

Druhá volba znamená uložení banky pod stejným jménem, jako má váš 
program a do stejné složky, v níž je tento program uložený. Změny v bance se u 
jiných programů neprojeví.

Jestliže ukládáte nově vytvořenou banku, dotaz podle obr. 31 se 
nezobrazí a banka se automaticky uloží pod stejným názvem jako program.
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Dotaz na uložení se objeví také tehdy, když jste banku změnili a potom 
přecházíte do jiné banky nebo končíte práci s editorem Paint.

5.3. Vkládání celých bank do programu
Kromě jediného předmětu lze vložit do programu také celou banku, jak 

standardní, tak vlastní – vytvořenou. Postup je následující a je velmi 
jednoduchý:

1. Klepněte na ikonu Předměty .

2. V dolní části okna klepněte na oranžové pole s názvem banky: 

3. Tím se přesunete zpět do okna se zápisem programu. Myší umístěte příkaz 
vložení banky na správné místo.

Postup je tedy podobný jako v případě vkládání scény 
do programu.

5.4. Průhlednost předmětů

Co je to průhlednost?
Čarovaný předmět může mít některou barvu nastavenou jako průhlednou. 

To znamená, že dáme-li Baltíkovi správný povel, vyčaruje tento předmět tak, že 
za touto barvou prosvítá původní pozadí. 

K tomu, aby Baltík čaroval předmět průhledně, je potřeba zajistit dvě 
věci:

1. některá barva předmětu musí být nastavena jako průhledná,

2. Baltík musí dostat příkaz, že má tento předmět čarovat průhledně.

Předměty průhledné a neprůhledné
Na obr. 33 si všimněme symbolu průhlednosti v levém horním předmětů. 

V případě želvy je průhledná světle modrá barva, u větráku je to černá barva. 
Tyto předměty jsou nastaveny na průhledné, zatímco např. předměty z banky 0 
standardně průhledné nejsou.
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Průhlednost předmětů lze měnit v grafickém editoru Paint. Obr. 34 
ukazuje výběr nástroje Průhlednost.

Postup při nastavení průhlednosti:

1. V editoru Paint vyberte nástroj Průhlednost.

2. V paletě ve spodní části okna zvolte levým tlačítkem myši, která barva má 
být průhledná (tato barva bude symbolicky označena přeškrtnutím).

3. Klepnete-li levým tlačítkem myši do předmětu, který dosud nebyl průhledný 
(neměl symbol v rohu), stane se průhledným, což se zvýrazní symbolem 
v levém horním rohu.

 Všimněte si, že když takto klepnete na předmět, který už byl průhledný, stane se neprůhledným.

4. Banku uložte.

Průhledné čarování

Povel Průhlednost ( ) lze v programu použít dvěma způsoby:

1. Umístíte-li jej za konkrétní předmět, bude se tento předmět čarovat 
průhledně:

Umístíte-li povel Průhlednost do programu 
samostatně, zapíná od místa vložení čarování všech předmětů průhledně (není-
li za ním nic nebo je-li následován nenulovým číslem) nebo neprůhledně (stojí-
li za ním nula). Podívejte se na program na obr. 36.

Záměrně se zde všechny předměty čarují na stejnou pozici, aby bylo 
vidět, co je průhledné a co ne. Zkuste si, že strom se vyčaruje neprůhledně, 
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Obr. 34:
Nástroj 
Průhlednost

Obr. 35:
Čaruj hřib 
průhledně

Obr. 36
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nemá totiž vůbec nastavenou průhlednou barvu. Žába a kůň se budou čarovat 
průhledně, ryba a sova neprůhledně. Rak se vyčaruje průhledně, protože příkaz 
průhlednosti umístěný za předmětem má přednost, ale pouze pro tento předmět. 
To znamená, že lev se bude čarovat průhledně.

V kapitole 5.3 jsme se naučili vkládat do programu celé banky. Také 
banku lze vložit průhledně.

5.5. Úkoly k procvičení
1. Naprogramujte Baltíka, jak prochází po cestičkách v zoologické zahradě. 

Zahradu vložte do programu jako scénu.

2. Baltík jde na výlet. Vložte do programu scénu s domečky (město). Baltík se 
objeví u domečku, dojde na okraj scény a ocitne se v lese (další scéna). Projde 
se lesem k protějšímu okraji a zpět a opět se vrátí do města ke svému domečku, 
kde zmizí.

3. V grafickém editoru Paint si vyberte v bance 0 předmět hlava, překopírujte jej 
na volnou pozici a přikreslete hlavě plnovous.

4. Zkuste přijít na to, jak hlavu ze cvičení 3 zkopírovat do banky 14.

5. Nakreslete si v prázdné bance (např. 15) vesmír s planetami, hvězdami a 
kometami, v bance 14 vyrobte tři předměty – mimozemšťany. V programu 
bude Baltík procházet vesmírem a na několika místech vyčaruje tyto 
mimozemšťany.

6. Do programu načtěte scénu, v níž bude rybníček s ostrůvkem (použijte 
banku 1), do tohoto prostředí vyčarujte průhledně některá zvířata z banky 12.
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6. JEDODUCHÉ ANIMACE

6.1. Animace předmětu na místě
Teď se podíváme na to, jak vlastně vzniká kreslený film. Máte rádi 

animované pohádky? Z nejrůznějších televizních stanic se jich na nás valí 
spousta v nejrůznější kvalitě i nekvalitě. Ale jak se to dělá, že se na obrazovce 
hýbají různé postavičky a další předměty? To si dnes vyzkoušíme.

Otevíráme a zavíráme dveře
Nejprve si vyčarujeme malý domeček a Baltík popojde k jeho dveřím. 

Program je na obrázku a výsledek na dalším, ovšem se zavřenými dveřmi:

Nyní bych chtěl dveře postupně otevírat. Podívejte se na výběr předmětů 
do banky číslo 3. Najdete tam celkem šest dveří od úplně zavřených až po zcela 
otevřené:

První dveře (zavřené) už jsme dokonce v programu použili. Jestliže teď 
chcete dveře postupně otevírat, čarujte stále na totéž místo dveře trochu 
pootevřené, pak více pootevřené ... a tak dále až po úplně otevřené. Nevíte-li 
jak, podívejte se na program na obr. 39. My ale ještě program doplníme: po 
otevření dveří do nich Baltík vejde, zavře za sebou a po chvíli se objeví v okně.

Řešení: Baltík popojde do dveří. Aby je však mohl zavírat (čarovat v 
opačném pořadí jednotlivé fáze pootevření), musí stát jinde, což ale nesmí být 
vidět. Takže Baltíka zneviditelníme, pak popojde, obrátí se a bude zavírat 
dveře. Na posledním řádku programu se pak objeví v okně - ale pozor, Baltík 
zůstává neviditelný, pouze přečarujeme okno předmětem "Baltík v okně".
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Všimněte si, že před čarováním dveří je povel Bez obláčku , aby 
otevírání dveří bylo plynulejší. Zkuste, jak to bude vypadat, když tam obláček 
necháte. Pokud byste chtěli otevírání buď zrychlit nebo zpomalit, nastavte vyšší 
nebo nižší rychlost Baltíka

6.2. Animace v pohybu

Jedoucí autíčko
Příklad: Naprogramujte auto jedoucí přes obrazovku. 

Řešení: Baltík před sebe vyčaruje auto, pak je smaže (tak, že na stejné 
místo vyčaruje prázdný předmět). Pak popojde, zase vyčaruje auto, smaže, 
popojde... Samozřejmě by při tom měl být neviditelný, ale pro lepší pochopení 

si jej zpočátku klidně nechejte viditelného. Program vypadá 
takto:

Není dokonalý, auto nepříjemně bliká, to ale hned napravíme.

Proč auto bliká? Protože Baltík čaruje určitou střední rychlostí ("pětkou") 
a stejně dlouho jako čarování auta (vidíte je na obrazovce) mu trvá čarování 
"ničeho" (auto nevidíte, aby mohlo popojet na další políčko).

Jak si pomoci? Zvyšte rychlost na 9. To je rychlost, při níž Baltík 
vykonává všechno okamžitě. Pokud ale před program přidáte pouze rychlost 9, 
budete nepříjemně překvapeni: auto pojede tak rychle, že si jej ani nestačíte 
všimnout. Čím to je? Ano, právě tou rychlostí číslo 9. Pokud ji zmenšíte, bude 
auto blikat, když ji necháte, pojede "nadzvukovou rychlostí". Co teď? My 
bychom potřebovali, aby vyčarované auto chvíli zůstalo na svém místě, ale 
vyčarované "nic" (smazání auta) aby nečekalo a hned se vyčarovalo další auto 
vedle. Přepínat neustále rychlosti? Ne, to není třeba, máme přece příkaz pro 

čekání! Stačí použít příkaz Čekej  a za ním číslo v milisekundách, tj. 
v tisícinách sekundy. Kam umístit toto čekání? Za příkaz čarování auta. 
Přesnou dobu čekání je nejlepší si vyzkoušet u počítače. Podívejte se na 

obrázek:

Takže už víte, jak se dělají kreslené filmy?

6.3. Animace Baltíka
Dalším jednoduchým (a u dětí oblíbeným) případem animace je animace 

samotného Baltíka, tedy jeho nahrazení jinou postavičkou, zvířátkem atd.
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Pro potřebný příkaz  si musíme opět odskočit do režimu 
Programovat, Pokročilí. Jeho použití si ukážeme přímo na 
příkladu:

Příkaz na obr. 43 nahrazuje Baltíka postavičkou 
prince z banky 9. Pokud se do této banky podíváme, zjistíme, že zde je celkem 
20 postaviček prince, a to postupně po pěti ve směrech na východ, na jih, na 
západ a na sever. V každé pětici jsou fáze postavičky v klidu, v pohybu i při 
čarování. Tyto čtyři pětice musí následovat vždy takto bezprostředně po sobě, 
ať už použijeme hotové předměty v existujících bankách nebo si vytvoříme 
nové.

V programu na obr. 44 se Baltík změní v prince, popojde o 5 kroků, otočí 
se doleva, přemění se a jako ryba odpluje k hornímu okraji scény, kde se otočí 
doprava.

 Později zjistíte, že povel Baltík ( ) má ještě několik dalších použití. Nedočkavým 
čtenářům mohu doporučit Nápovědu.

6.4. Úkoly k procvičení
1. Několikrát zkopírujte předmět hlava (v bance 0) a přikreslete mu stále delší 

vlasy a vousy. Vytvořte program, kde původní hlavě tyto vlasy a vousy 
postupně rostou.

2. Baltík projde po spodním okraji své scény a na každém druhém políčku 
vyčaruje postupně rostoucí hřib.

3. Baltík před sebe vyčaruje auto, sedne do něj (zmizí) a auto dojede na opačný 
konec scény, kde se zastaví. Baltík vystoupí (objeví se nad autem) a dojde 
k hornímu okraji scény.

4. Přeleťte v programu s letadlem (banka 8) z jedné strany scény na druhou.

5. Vytvořte pohádku: V levém dolním rohu scény stojí princ (přeměněný Baltík), 
vpravo nahoře je postavený hrad a v něm žába. Hrad hlídají psi. Princ dojde 
k hradu, změní zlé psy na hodné ovečky, přistoupí před žábu a změní ji 
v princeznu.

strana 37

Obr. 43:
Náhrada Baltíka 
princem

Obr. 44:
Příklady animace 
Baltíka



Ing. Jiří Sumbal, Baltík 3 pro začátečníky

učební texty pro školení v rámci projektu SIPVZ 0707P2006 - Mladí programátoři

7. PŘÍLOHY

7.1. Instalace a aktivace programu Baltík 3

Instalace Baltíka 3
Program Baltík můžete nainstalovat:

• z instalačního CD – instalace se spustí po vložení CD, postupujte podle 
pokynů na obrazovce,

• z internetu – na stránce www.sgp.cz přejděte na odkaz Stáhnout, odtamtud 
Baltíka 3 stáhněte (uložte) do svého počítače a v něm potom spusťte 
instalaci a opět postupujte podle pokynů instalačního programu).

Aktivace programu
Po nainstalování funguje Baltík jako demoverze – lze otevírat existující a 

vytvářet nové programy, lze je spustit, ale nelze ukládat. Plnohodnotnou verzi 
získáte aktivací. Pro aktivaci potřebujete 3 čísla:

• ID počítače – je pro každý počítač jiné, vygeneruje se samo,

• licenční číslo – získáte je zakoupením programu,

• aktivační kód – vygeneruje se na základě předchozích dvou čísel (protože 
ID počítače je různé u různých počítačů, není ani aktivační kód přenositelný 
na jiný počítač!)

 Pro aktivaci je potřeba, aby byl uživatel registrovaný v projektu Tvořivá informatika 
s Baltíkem (TIB), tj. měl své uživatelské ID a heslo.

Aktivace Baltíka na počítači připojeném k internetu:

1. Spusťte Baltíka, objeví se okno aktivace, kde už je zadané ID počítače.

2. Zadejte licenční číslo.

3. Klepněte na Získat aktivační kód online – připojíte se k internetu, zadáte své 
uživatelské ID (nebo e-mail použitý při registraci v projektu TIB) a heslo, 
kód se vygeneruje a zapíše se do příslušného políčka, současně přijde i e-
mailem na zadanou adresu.
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4. Klepněte na Aktivovat.

Aktivace Baltíka na počítači nepřipojeném k internetu:
1. Spusťte Baltíka, objeví se okno aktivace, kde už je zadané ID počítače – 

opište si je.

2. Na počítači připojeném k internetu přejděte na stránku www.sgp.cz a na 
odkaz Aktivace Baltíka 3 (viz obr. 52).

3. Zadejte opsané ID počítače, licenční číslo a své registrační údaje.

4. Vygeneruje se aktivační kód, který přijde i e-mailem.

5. Spusťte znovu Baltíka na původním počítači, objeví se opět okno aktivace.

6. Zadejte licenční číslo i získaný aktivační kód.

7. Klepněte na Aktivovat.

Aktualizace programu
Baltík 3.0 se i po vydání této verze dále vyvíjel, v současné době už je 

k dispozici verze 3.70. Nejnovější verzi lze vždy nalézt na www.sgp.cz v sekci 
Download. 

Licenční číslo i aktivační kód na konkrétním počítači platí i pro tyto 
aktualizované verze. Máte-li tedy CD např. s Baltíkem 3.152 a na něm licenční 
číslo a nemáte-li Baltíka dosud instalovaného, stáhněte a nainstalujte přímo 
verzi 3.70 a k aktivaci použijte licenční číslo z původního CD. Máte-li už starší 
verzi Baltíka 3 nainstalovanou a aktivovanou, stáhněte a nainstalujte novější 
verzi do stejné složky, v tom případě není potřebná nová aktivace.

 V současné době není možné aktivovat starší verzi Baltíka než 3.70.

7.2. Provoz Baltíka 3 ve školní počítačové síti
Několik pokynů pro použití Baltíka 3 ve školní síti:

• Nainstalujte Baltíka jen jednou – do síťové složky, která je přístupná všem.

• Potom stačí Baltíka jen jednou aktivovat, není třeba to dělat pro každý 
připojený počítač.

• Žákům stačí mít do složky s Baltíkem právo čtení, ne zápisu.

• Pro ukládání svých projektů by měli mít žáci své vlastní složky, neukládejte 
do složky, kde je instalován Baltík.

• Pokud se na jednom počítači střídá více žáků pracujících s Baltíkem, zrušte 
automatické načítání posledního použitého souboru po startu Baltíka. 
V režimu Programovat použijte povel Možnosti, Prostředí a zrušte volbu 
Na začátku otevřít poslední program.

2 Toto CD získaly české školy v rámci projektu SIPVZ jako součást balíčku výukových 
programů.
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• Pokud pracují žáci v systémech Windows 2000 nebo XP v režimu běžných 
uživatelů s omezenými právy (Users), je třeba nastavit této skupině 
uživatelů právo zápisu do souboru Baltie.ini ve složce Windows (resp. 
WinNT). V opačném případě se vždy při ukončování Baltíka objevuje 
chybové hlášení, protože nelze uložit nastavení.
Před prvním spuštěním Baltíka soubor Baltie.ini neexistuje. Buď tedy 
poprvé spusťte Baltíka jako uživatel s administrátorskými právy nebo tento 
textový soubor vytvořte v administrátorském režimu ručně a ponechejte jej 
prázdný. Následně nastavte tomuto souboru právo zapisovat.

7.3. Baltíkovy soubory – shrnutí

Jména a přípony souborů
• Baltíkův projekt (tj. vlastní program): 

soubor s příponou BPR

• Scény: 
soubory se musí jmenovat stejně jako projekt, přípony S00 až S99

• Banky s předměty:

1. standardní banky jsou BALTIE.B00 až BALTIE.B13

2. vlastní banky (patří jen konkrétnímu projektu) se musí jmenovat 
stejně jako projekt, přípony B00 až B99, C00 až C99

• Další soubory
obrázky, zvuky atd. – jejich jméno musí začínat jménem celého projektu.

Příklad: Vytváříme projekt pocitac:

• program je pocitac.bpr

• použijeme v něm standardní banky baltie.b00 a baltie.b07 (neměnili jsme 
v nich předměty)
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• použijeme vlastní banky pocitac.b14 a pocitac.b15

• použijeme scény pocitac.S00 a pocitac.S01

• použijeme obrázky – soubory pocitac.bmp, pocitac2.bmp, pocitac-
klavesnice.bmp a pocitac-mys.bmp

• použijeme zvukové soubory pocitac1.wav a pocitac2.wav

• použijeme textový soubor pocitac.txt a WWW stránku pocitac.htm

Důležité: Má-li váš projekt používat další soubory (scény, vlastní 
banky…), musí být před jejich tvořením a vkládáním do programu uložený (tj. 
musí mít jméno a umístění). Proto je nejlepší si program hned na začátku 

vytvořit a pojmenovat příkazem .

Banky předmětů
Při úpravě předmětů v existujících bankách je vhodné uložit banku pod 

jménem projektu, aby nedošlo ke změně standardní banky.

Standardní banky jsou uloženy ve složce, kam je nainstalován Baltík. 
Dojde-li k jejich zničení, lze je najít na instalačním CD (soubory baltie.B00 
atd.) a nakopírovat do této složky.

Vlastní banky bývají uloženy ve složce, kde je uložený program, tj. 
soubor BPR. Není vhodné projekty ukládat do složky v níž je nainstalovaný 
Baltík!

Použijete-li v programu předmět z nějaké banky, Baltík se nejprve 
podívá, existuje-li vlastní banka. Pokud ano, použije ji, pokud ne, použije 
standardní banku.

Změna jména projektu
Použijete-li povel Program, Uložit jako a zadáte nové jméno programu, 

uloží se současně pod novými jmény i všechny další soubory (banky, scény…), 
které splňují výše uvedené podmínky.

Zazipovaný projekt
K předávání celého projektu (např. k posílání elektronickou poštou) je 

vhodné vytvořit zazipovaný projekt: všechny soubory se zkomprimují 
(zmenší jejich velikost) a spojí do jednoho se stejným jménem a příponou 
BZIP.

Příklad: v případě projektu pocitac na předchozí stránce by se zazipovaný 
projekt jmenoval pocitac.bzip.

Vytvoření zazipovaného projektu: 

• Povel Program, Uložit jako

• V dialogovém okně v řádku Uložit jako typ vyberte Baltíkův zazipovaný 
projekt (*.bzip) a klepněte na Uložit
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Pozor: do zazipovaného projektu se přidají pouze ty soubory, které 
splňují výše uvedená pravidla pro jména souborů!

Otevření zazipovaného projektu:

• Povel Program, Otevřít nebo ikona 

• V dialogovém okně v řádku Soubory typu vyberte Baltíkův zazipovaný 
projekt (*.zip, *.bzip)

• Vyberte soubor a otevřete jej – všechny soubory projektu se rozbalí do 
nastavené složky (Oblast hledání v dialog. okně) a otevře se program 

(soubor s příponou BPR).
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