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TÉMATA ZKOUŠEK 
 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z VODOHOSPODÁ SKÝCH STAVEB 
1. Navrhování  sm ru  a  spádu  otev eného  koryta  –  oblouky,  vliv  trasy  na  relativní  

spád, teze vytvá ení koryta toku (možnost využití R.P. – úprava toku). 
2. ehrady  zemní  a  betonové  gravita ní  -   konstrukce  a  použití.  Ochrana  

betonového  t lesa  p ed  vlivy  hydratace  a  klimatických  zm n,  pracovní  
a dilata ní spáry. 

3. Opevn ní  otev ených  koryt  –  typy  opevn ní  a  jejich  použití,  popis  vlastního  
návrhu v R.P. 

4. Odvod ování – zásady pro návrh odvod ování, p iny zamok ení, základní typy 
drenážní sít , hloubka a rozchod drén . 

5. Objekty na p ehradách, uzáv ry na p ehradách, základní typy m ení na 
ehradách. 

6. Rybníky – rozd lení, stavební uspo ádání, objekty. 
7. Pedologie – fyzikální vlastnosti p dy, základní typy p d.  
8. Závlahy  –  ú el,  zdroje  závlahové  vody,  rozd lení  závlah  podle  ú elu  a  podle  

technického ešení. 
9. Hydrostatický tlak na st ny hrází a jez  se zam ením na svislou oboustrann  

zatíženou plochu, šikmou p ivrácenou st nu a válec. Hydrostatické jezy. 
10. ešení prostoru nádrží, smíšené nádrže. VVE – základní typy turbín. 
11. Objekty na tocích. 
12. Vodní cesty, za ízení pro svislou p epravu lodí s d razem na plavební komory. 
13. Pohyblivé jezy – hradidlové, hradlové a tabulové (konstrukce a použití). 
14. Pohyblivé jezy – válcové, segmentové a poklopové (konstrukce a použití). 
15. ehrady klenbové, pilí ové, len né a zvláštní – konstrukce a použití. 
16. Vertikální jímání vod - trubkové, trubní a kopané studny, ur ení vydatnosti, kvalita 

úprava vody. 
17. Horizontální jímání vody – zá ez, štola, radiální studna, jímání z nádrží, infiltrace 

a um lá infiltrace, proud ní podzemních vod. 
18. Gravita ní  a  výtla ný  vodovod  –  tlakové  pom ry  v  síti,  hydraulicky  krátké  

a dlouhé potrubí, vodovodní sít . 
19. Vodovodní potrubí – materiály potrubí, tvarovky a armatury vodovod , hydrant , 

šoup , klapky, reduk ní ventil, montážní vložka, ochrana potrubí – odkyselování. 
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20. Objekty vodovodní sít , p ípojka, armaturní šachta, podchody pod 
komunikacemi a vodote emi, p emost ní, zajišt ní lom  potrubí –  hygienické 
zabezpe ení vody. 

21. erpání vody – d lení  erpadel,  konstrukce a funkce, pracovní charakteristiky, 
pracovní bod, vybavení a ochrana erpadel. 

22. Úprava vod – kvality vody, normy jakosti vody, mechanické išt ní v úpravnách 
vod – esle, m íže, usazovací nádrž. 

23. Úprava vod – teorie ení,  odstran ní koloidního zne išt ní – separace suspenzí 
vlo kovým mrakem, druhy . 

24. Úprava vody – teorie filtrace,  filtrace pomalá, rychlá, tlaková, zvláštní druhy 
filtrace. 

25. Akumulace  vody  –  d lení,  výškové  a  situa ní  umíst ní  vodojemu,  výpo et  
objemu  vodojemu. 

26. Stokování – stokové soustavy, stanovení návrhových pr tok , základní 
hydraulické vztahy pro výpo et pln ní, sou initele odtoku. 

27. Stokování – materiály, objekty stokové sít , spadišt , skluzy, šachty, shybky, 
podchody pod inženýrskými sít mi. 

28. OV – mechanické p ed išt ní odpadních vod, esle, lapáky písku, lapáky tuku, 
usazovací nádrže, jejich návrhové parametry. 

29. OV – biologické išt ní odpadních vod (druhy biologického išt ní, filtrace, 
aktivace, rybníky). 

30. OV  –  kalové  hospodá ství  (anaerobní  a  aerobní  zpracování  kalu,  vyhnívací  
a usklad ovací nádrže, plynojem a kalová pole). 

 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z DOPRAVNÍCH STAVEB 
1. a) Úrov ové železni ní p ejezdy – rozm ry, materiál, odvodn ní 
 b) Rozd lení živi ných vozovek podle provád ní. Druhy nát ru vozovek. 
2. a) Lanové dráhy – pozemní a visuté 
 b) Živi né úpravy z obalovaného kameniva 
3. a) Dlážd né vozovky – výhody a nevýhody, druh dlažeb, postup p i provád ní 
 b) K ížení tratí s vedením (vodovod, kanalizace, el. Vedení, visuté lanové dráhy) 
4. a) Fyzikální vlastnosti živic – zkoušky 
 b) Výhybkové železni ní zhlaví 
5. a) Asfaltové koberce – otev ený, uzav ený asfaltový beton 
 b) Milánská tunelovací soustava 
6. a) Jednoduchá výhybka – nákres, popsat 
 b) Dehty, silni ní emulze, druhy, vlastnosti, použití 
7. a) Úrov ové k ižovatky – typy, rozhledový trojúhelník 
 b) Ocelové mosty, druhy, materiál, konstrukce 
8. a) Trasovací prvky silnice – pom ry sm rové 
 b) Podklady ze ztmeleného kameniva, druhy, použití 
9. a) D ev né mosty – nosná konstrukce 
 b) Podklady z neztmeleného kameniva, druhy, použití 
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10. a) Druhy a funkce silni ních podklad , stabilizace – druhy, použití 
 b) Trasovací prvky silnice – pom ry silni ní nivelety /výškové/  
11. a) Odvodn ní – p íkopy, rigoly, tvar, spád, spádové stupn  
 b) Svahy zá ez  – sklony vyduté a vypuklé, poruchy, skalní zá ezy 
12. a) Kamenné mosty – historie výstavba, p sobení klenby 
 b) Podsypné vrstvy, ú el. tlouš ka, materiál 
13. a) P né uspo ádání silnice – nákres, popis 
 b) Drobné kolejivo, druhy, použití 
14. a) Podélné trativody, hloubkové, m lké, p né odvodn ní 
 b) Železobetonové mosty, rozd lení, statické p sobení, konstrukce 
15. a) Rozd lení most  
 b) Dráhy letadel pro vzlet a p istání, p ekážkové roviny 
16. a) Silni ní plá  – popis, úprava, sklony, ú el 
 b) Výb r letišt , odvodn ní letišt , konstrukce letištních vozovek 
17. a) Mimoúrov ové k ižovatky – typy, výhody, nevýhody 
 b)  P echodnice  u  D,  kruhové  oblouky,  minimální  „R“,  oblouky  stejného  a  

opa ného sm ru – podmínky pro vkládání 
18. a) Rozchod kolejí, rozší ení rozchodu, p evýšení, vzestupnice 
 b) Odvodn ní povrchu m stských komunikací, úprava vpustí, umíst ní, hustota, 

nahán ní spádu v silni ním rigolu 
19. a) M stské chodníky – ší ka, vyvýšení, p ejezdy, konstrukce 
 b) Sklony kolejí, hlavní lomy nivelety, zaoblení v lomech sklon , trasa konstantního 

odporu 
20. a) Druhy úrov ových silni ních k ižovatek. Rozhledové trojúhelníky 
 b) Druhy letiš , údržba letiš  
21. a) M stské komunikace, druhy komunikací, kategorie m stských komunikací, 

trasovací prvky. Konstrukce vozovek m stských komunikací 
 b)  Vzestupnice  u  silni ních  sm rových  oblouk ,  délka,  tvar,  klopení  vozovky.  

Nazna ení výpo tu výšky hran p i klopení kolem osy. 
22. a) Spáry na vozovce – p né, podélné, dilata ní, smrš ovací 
 b) Krajnice (zpevn ná, nezpevn ná), ú el, kryt, podklad, sklon. Vodící proužek. 
23. a) Montované vozovky – použití, typy panel , pokládání 
 b) Kostky z p írodního kamene – pokládání dlažeb, úprava spár 
24. a) Poruchy netuhých vozovek 
 b) Jízda železni ních vozidel v p ímé a v oblouku, tra ové a jízdní podpory. Odpor 

ve sm rovém oblouku, ve stoupání v tunelu.  
25. a) Bezpe nostní opat ení a výstroj silnic 
 b) Cementobetonové vozovky (podklady, provád ní spár). 
26. a) Poruchy tuhých vozovek 
 b) Penetra ní makadam, výroba, použití 
27. a) Podloží – vodní režim, typy podloží, geologický pr zkum 
 b) Vsypný makadam, výroba, použití 
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28. a) Druhy styk  kolejnic – porovnání 
 b) Litý asfalt, asfaltový beton, vlastnosti, použití 
29. a) Obalovací souprava, rozdíl ve výrob  koberce otev eného a uzav eného typu 
 b) Druhy výhybek 
30. a) Tunelovací soustavy 
 b) Silni ní a železni ní plá , ochrana vozovky p ed ú inky mrazu. 
 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z GEODÉZIE 
1. ímé m ení délek pásmem 
2. ení osnovy vodorovných sm , protínání zp tné 
3. Technická nivelace 
4. esná nivelace 
5. Plošná nivelace, p ezkoušení nivela ního stroje 
6. Teodolit, totální stanice 
7. Klasické triangula ní úlohy 
8. Princip elektrooptických dálkom , trilaterace 
9. Redukce prostorové délky zm ené elektrooptickým dálkom rem 
10. Základní sou adnicové výpo ty v rovinné geodézii 
11. Polygonometrie 
12. Trigonometrické ur ování výšek bod  na vzdálenost v tší jak 300 m 
13. Trigonometrické ur ování výšek p edm  
14. Zjiš ování vým r 
15. Kružnicový oblouk 
16. echodnice 
17. Podrobné m ení polohopisu 
18. Tachymetrie 
19. Budování m ických sítí 
20. Transformace sou adnic 
21. Vyty ování bod  a p ímek 
22. Vyty ování vodorovných a sklon ných p ímek a rovin 
23. Diferen ní zp sob ur ení polohy bodu pomocí GNSS 
24. ické práce v podzemí 
25. Výpo ty kubatur 
26. Náhradní plochy v geodézii 
27. ení posun  a p etvo ení 
28. Vyrovnávací po et – základní pojmy 
29. Metoda nejmenších tverc  
30. Vyrovnávání hranice a d lení pozemk  
 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z MAPOVÁNÍ 
1. ehled mapových d l na území R  
2. Cassini - Soldnerovo zobrazení 
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3. Obecné konformní kuželové zobrazení 
4. Státní mapy R  
5. Mapy st edních m ítek 
6. Zobrazení výškopisu v mapách  
7. Terénní tvary  
8. Trigonometrické sít  na území R 
9. Základní polohové bodové pole  
10. Podrobné polohové bodové pole  
11. Základní výškové bodové pole 
12. Podrobné výškové bodové pole 
13. Polohopisné mapování 
14. Výškopisné mapování 
15. Zákonná úprava podrobností vedení katastru nemovitostí a poskytování údaj  z 

katastru nemovitostí 
16. Katastrální mapování na území R do r. 1992 
17. Zákonná úprava správy a vedení katastru nemovitostí 
18. Uspo ádání a vedení katastrálního operátu 
19. Obnova katastrálního operátu 
20. Geometrický plán 
21. Zákonná úprava organiza ní struktury resortu zem ictví a katastru 

nemovitostí 
22. Zákonná úprava provád ní zápis  do katastru nemovitostí 
23. Zákonná úprava oblasti zem ictví 
24. Geodetické sou adnicové systémy 
25. Kartografické zobrazení 
26. Redakce a tvorba map 
27. Fotogrammetrické metody pro mapování 
28. Analytická fotogrammetrie 
29. Letecké a družicové snímkování 
30. Historický p ehled technických a právních evidencí, systém právních norem 

upravujících oblast katastru nemovitostí v sou asné dob  
 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
1. Building site 
2. People, trades on a building site 
3. Health and safety on a building site 
4. Parts of buildings – exterior, interior 
5. Preparing BS, foundations, walls 
6. Construction materials 
7. Transport, means of transport 
8. How people live, house of my dreams 
9. Our town, asking the way 



íloha . 1 k rozhodnutí editele školy . 6/2013  Jednotlivá zkouška ve školním roce 2013/2014 

 Strana 6 

10. Prague  
11. South Bohemia 
12. Czech Republic 
13. USA – geography 
14. USA – big cities, states 
15. Great Britain – geography 
16. London 
17. Canada – geography 
18. Canada – big cities, provinces, territories 
19. Australia  
20. New Zealand  
21. English speaking countries 
22. Education 
23. Our school 
24. ICT 
25. Environment 
 
V eských Bud jovicích 27. zá í 2013 
 
 
 
 

 RNDr. Vladimír Kostka 
editel školy 

 


