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Instrukce skokové  

Skokové instrukce slouží k větvení programu. Můžeme je rozdělit do tří 

skupin na 

 Nepodmíněné – skok na zadanou adresu se provede vždy 

 Podmíněné – skok se provede pouze při splnění podmínky 

 Sdružené – jedná se o instrukce, které před podmíněným skokem 

provádí ještě další operace  

 

Nepodmíněné instrukce  

Instrukce Příklad Popis 

SJMP adresa SJMP ZNOVU 
krátký nepodmíněný skok v rozsahu  
-128 až +127 adres  

(skok na návěští ZNOVU) 

AJMP adresa AJMP TAM 
nepodmíněný skok v rozsahu 2 kB adres 

(skok na návěští TAM) 

LJMP adresa LJMP START 
nepodmíněný skok v celém 
adresovatelném rozsahu 64kB (skok na 

návěští START) 

JMP @A+DPTR JMP @A+DPTR 

nepodmíněný skok v celém 

adresovatelném rozsahu 64kB, adresa 
skoku je dána součtem obsahu registru 

DPTR se střadačem A 

Instrukce SJMP, AJMP a LJMP se liší pouze v rozsahu, ve kterém může 

ležet adresa skoku.  

Instrukce JMP @A+DPTR provede skok na cílovou adresu, která se 

vypočítá jako součet obsahu akumulátoru a DPTR. Na rozdíl oproti 

předchozím typům instrukcí, kdy jsme cílovou adresu skoku museli znát 

již při překladu instrukce do strojového kódu, u instrukce JMP @A+DPTR 

se adresa skoku vypočítává až za běhu programu. 
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Podmíněné instrukce  

Instrukce Příklad Popis 

JZ adresa JZ TADY 
skok, je-li A=0  
(skok na návěští TADY, pokud je A=0) 

JNZ adresa JNZ TEST 
skok, je-li A≠0 
(skok na návěští TEST, pokud není A=0) 

JC adresa JC ZPET 
skok, je-li příznakový bit C=1 

(skok na návěští ZPET, pokud je C=1) 

JNC adresa JNC KONEC 
skok, je-li příznakový bit C=0 

(skok na návěští KONEC, pokud je C=0) 

JB bit, adresa JB P1.6,STOP 
skok, je-li zadaný bit roven jedné (skok 
na návěští STOP, pokud je 6. bit P1 =1) 

JNB bit, adresa JNB ACC.0, SEM 
skok, je-li bit roven nule (skok na 
návěští SEM, pokud je 0. bit A =1) 

JBC bit, adresa JBC 20.5, HOP 

skok, je-li bit roven jedné s následným 

nulováním bitu (skočí na návěští HOP, 
pokud je pátý bit na adrese 20 v paměti 

dat roven jedné a tento bit vynuluje) 

Pro všechny podmíněné skoky platí, že cíl skoku může ležet pouze v 

rozsahu -128 až +127 bajtů. 
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Sdružené instrukce  

Mezi sdružené instrukce patří  

 DJNZ – tato instrukce sníží obsah zadaného registru o 1 a testuje, 

zda je obsah registru po odečtení jedničky nulový. Pokud není obsah 

registru nulový, skáče na zadanou adresu (návěští), pokud je číslo 

v registru rovno nule, program bude pokračovat další instrukcí. 

 CJNE – porovná obsah obou zadaných operandů (registr A nebo Rn s 

přímými daty) a pokud nejsou hodnoty shodné, provede skok na 

zadanou adresu (návěští) 

Instrukce Příklad Popis 

DJNZ Rn, adresa DJNZ R0, SKOK 
Sníží obsah registru (R0) a 
skočí při nenulovém výsledku 

(na návěští SKOK) 

DJNZ dir, adresa DJNZ 40, adresa 

Sníží obsah paměti dat na 

zadané adrese (40) a skočí při 

nenulovém výsledku (na 
návěští TAM) 

CJNE A,#data, adresa CJNE A,#0FH, TEST 

Porovná operandy (reg. A 
s hodnotou 0FH) a skočí (na 

návěští TEST), pokud nejsou 
stejné 

CJNE Rn,#data, adresa CJNE R2,#180, ZPET 

Porovná operandy (reg. R2 

s hodnotou 180) a skočí (na 
návěští ZPET), pokud nejsou 

stejné 

CJNE A, dir, adresa CJNE A, 46, ZNOVU 

Porovná operandy (reg. A 

s přímo zadanou adresou 
v paměti dat 46) a skočí (na 

návěští ZNOVU), pokud nejsou 

stejné 

CJNE Ri,#data, adresa CJNE R0,#7, KONEC 

Porovná operandy (obsah 

nepřímo zadané adresy 
v paměti dat – s hodnotou 7) 

a skočí (na návěští KONEC), 
pokud nejsou stejné 
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