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MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2015 

 
TÉMATA ZKOUŠEK 

STUDIJNÍHO OBORU 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ 
 
SOUBOR ODBORNÝCH P EDM  – TÉMATA PRO MATURITNÍ PRÁCE 
Stavební konstrukce 
1. STK 1 – Návrh železobetonového sloupu a patky z prostého betonu 

vynášející  stropní  konstrukci  zpracovanou v ro níkové práci  STK – statický 
výpo et, výkres tvaru a výztuže. 

2. STK 2 – Návrh železobetonového sloupu a patky ze železobetonu 
vynášející  stropní  konstrukci  zpracovanou v ro níkové práci  STK – statický 
výpo et, výkres tvaru a výztuže. 

3. STK 3 – Návrh stropní konstrukce z ocelových válcovaných profil  
a “plechobetonové“ (trapéz. plech + beton) desky nad p dorysem 
zadání ro níkové práce STK – statický výpo et, výkres skladby, detaily 

4. STK 4 – Návrh ocelového sloupu pod stropní konstrukcí ze železobetonu 
zpracovanou  v  ro níkové  práci  STK  –  statický  výpo et,  výkres  sloupu,  
detaily uložení (patka, strop). 

5. STK 5 – Návrh d ev né trámové stropní konstrukce nad zadaným 
dorysem – statický výpo et, výkres skladby, detaily. 

6. STK 6 – Návrh nosné st ešní konstrukce nad zadaným p dorysem – statický 
výpo et, výkres konstrukce krovu (v etn ez  a ztužení), detail spoje. 

7. STK 7 – Návrh keramobetonového (tráme ky + miako) stropu nad 
zadaným p dorysem – statický výpo et, výkres skladby, výkres výztuže. 

8. STK 8 – Návrh úhlové op rné st ny ze železobetonu na zadaném ezu 
terénem, pro definované zatížení a zeminy – statický výpo et, výkres tvaru 
a výztuže. 

9. STK 9 – Návrh a posouzení stropní konstrukce nad zadaným p dorysem 
z  ro níkové práce POS –  železobetonový strop –  statický  výpo et,  výkres  
tvaru, výkres výztuže. 

10. STK 10 – Návrh a posouzení stropní konstrukce nad zadaným p dorysem 
z ro níkové práce POS – keramobetonový strop – statický výpo et, výkres 
skladby, výkres výztuže. 

11. STK 11 – Návrh a posouzení stropní konstrukce nad zadaným p dorysem 
z ro níkové práce POS – d ev ný trámový strop – statický výpo et, výkres 
skladby, detaily. 

12. STK 12 – Návrh a posouzení stropní konstrukce nad zadaným p dorysem 
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z ro níkové práce POS –strop z ocelových válcovaných nosník  – statický 
výpo et, výkres skladby, detaily. 

13. STK 13 – Návrh a posouzení p eklad  v zadaném podlaží z projektu 
ro níkové práce POS (p eklady ocelové, železobetonové, keramické – 
možnost kombinovat) – statický výpo et, výkres skladby, p ípadn  výkres 
tvaru a výztuže. 

14. STK 14 – Návrh a posouzení konstrukce schodišt  v objektu zadaném 
v ro níkové práci POS (ocelové, d ev né, železobetonové – dle výb ru) – 
statický výpo et, výkres tvaru (skladby), výkres výztuže (pro 
železobetonové schodišt ), detaily (ocelové nebo d ev né schodišt ). 

15. STK 15 – Návrh a posouzení plošných základových konstrukcí objektu 
zadaném  v  ro níkové  práci  POS  pro  definované  zeminy  –  statický  
výpo et, výkres tvaru, výkres výztuže 

POZNÁMKA: Témata umož uji vícenásobné zadání v r zných variantách 
materiál  a rozm . 
 
Architektonická tvora 
1. ART 1 – Interiérová tvorba – atypické návrhy funk ních celk  obytných 

a ob anských staveb 
2. ART 2 – Lehké obvodové plášt  
3. ART 3 – Typologie budov se z etelem na bezbariérovou výstavbu 
4. ART 4 – Alternativní výstavba 
5. ART 5 – Architektonický rozbor významné stavby 
6. ART 6 – Moderní architektura v kontextu historické zástavby 
7. ART 7 – Od myšlenky k provád címu projektu – proces vzniku 

architektonického díla 
8. ART 8 – Konstruk ní detaily se z etelem na architektonický výraz 
 
Dopravní stavby 
1. DOS 1 — Návrh sm rového a výškového vedení silnice zadané návrhové 

kategorie na zadaném mapovém podklad  s jedním prostým kruhovým 
sm rovým obloukem a jedním výškovým obloukem – výpo et 
vyty ovacích prvk  oblouku a charakteristik oblouku, situace 1:1000, 
podélný ez, p né ezy (pouze v charakteristických bodech), vzorový 

ný ez- vícenásobné téma (max. pro 2 studenty s rozdílnými vstupními 
parametry). 

2. DOS 2 — Návrh sm rového a výškového vedení silnice zadané návrhové 
kategorie na zadaném mapovém podklad  s jedním m rovým obloukem 
se symetrickými p echodnicemi a jedním výškovým obloukem – výpo et 
vyty ovacích prvk  oblouku a charakteristik oblouku, situace 1:1000, 
podélný ez, p né ezy (pouze v charakteristických bodech), vzorový 

ný ez- vícenásobné téma (max. pro 2 studenty s rozdílnými vstupními 
parametry). 

3. DOS 3 — Výpo et zemních prací p ímého úseku komunikace zadané 
návrhové kategorie na zadaném mapovém podklad  – výpo et 
výškových oblouk , situace, podélný ez, p né ezy (á 20 m), výpo et 
kubatur,  hmotníce  –  vícenásobné  zadání  pro  2  studenty  (varianta  
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s jedním výškovým obloukem a se dv ma výškovými oblouky). 
4. DOS 4 — Studie dopravního ešení ZTV vybrané lokality - (technická 

zpráva, ur ení návrhových prvk  trasy, situace, podélné profily, vzorový 
ný ez, p né ezy, výpo et kubatur). 

5. DOS 5 — Návrh a koncept trasy konstantního odporu (trasy konstantního 
sklonu) železnice na zadaném mapovém podklad  – výpo et (oblouky, 
odpory, sm rodatné stoupání, stani ení atd.), situace, podélný profil, 
vzorový p ný ez, p né ezy v rozhodujících bodech jednoho oblouku. 

6. DOS 6 — Návrh silni ní komunikace zadané kategorie na mapovém 
podklad  z ro níkové práce DOS v etn  objekt  v zemním t lese 
(op rné st ny, propustky, svodidla), odvodn ní, výpo tu kubatur 
a hmotníce – výpo et vyty ovacích prvk , situace, podélný profil, 
vzorový  p ný  ez,  p né  ezy  á  20  m,  psaný  podélný  ez,  dopln k  
psaného  podélného  ezu,  výpo et  kubatur,  výkres  hmotníce  –  
vícenásobné téma (max. pro 2 studenty). 

7. DOS 7 — Návrh op rné (zárubní) st ny v trase silni ní komunikace zadané 
na mapovém podklad  z ro níkové práce DOS – statický výpo et 
(zatížení,  návrh tvaru a p ípadn  výztuže, posouzení),  výkres tvaru,  výkres 
výztuže. 

8. DOS 8 — Návrh d ev né lávky pro p ší vodní tok na zadaném p ném 
ezu  –  statický  výpo et  (zatížení,  návrh  prvk ,…),  p dorys,  podélný  ez,  

ný ez. 
9. DOS 9 — Návrh dopravního zna ení vybrané lokality – technická zpráva, 

situace ve variantách, ezy, veškerá ostatní požadovaná dokumentace 
a výpo ty- vícenásobné téma (max. pro 2 studenty s rozdílnými vstupními 
parametry). 

10. DOS 10 — Návrh nových (rozší ení stávajících) parkovacích ploch 
a parkovacích stání ve vybrané lokalit  (pro osobní, autobusovou nebo 
nákladní p epravu) – technická zpráva, situace ve variantách, ezy, 
veškerá ostatní požadovaná dokumentace a výpo ty - vícenásobné 
téma (max. pro 2 studenty s rozdílnými vstupními parametry). 

11. DOS 11 — Návrh komunikace pro chodce – technická zpráva, situace ve 
variantách, ezy, veškerá ostatní požadovaná dokumentace a výpo ty - 
téma pouze pro 1 studenta v ro níku. 

12. DOS 12 — Návrh a stavební úpravy zastávky MHD - technická zpráva, 
situace ve variantách, ezy, veškerá ostatní požadovaná dokumentace 
a výpo ty - téma pouze pro 1 studenta v ro níku. 

13. DOS 13 — Cyklostezka, vybavení cyklostezek - technická zpráva, situace 
ve variantách, ezy, veškerá ostatní požadovaná dokumentace 
a výpo ty - vícenásobné téma (max. pro 2 studenty). 

14. DOS 14 — Návrh p echodu pro chodce, p ejezdu pro cyklisty - technická 
zpráva, situace ve variantách, ezy, veškerá ostatní požadovaná 
dokumentace a výpo ty - vícenásobné téma (max. pro 2 studenty). 

15. DOS 15 — Návrh p estupního terminálu – návaznost dálkové (železni ní, 
autobusové, lodní atd.) dopravy na místní hromadnou a osobní 
automobilovou dopravu – technická zpráva, situace, situace dopravního 
ešení, návrh skladeb vozovek, odvodn ní atd. 
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POZNÁMKA: Témata umož ují vícenásobné zadání v r zných variantách 
materiál  a rozm . 
 
Pozemní stavitelství 
1. POS 1 — Konstruk ní detaily (p edsazené a ustupující konstrukce, stropy, 

st echy, klempí ské konstrukce, schodišt , ešení spodní stavby v etn  
hydroizolací apod.). 

2. POS 2 — Konstrukce dokon ujícího cyklu (výpln  otvor , podlahy, lehké 
ky, zav šené podhledy apod.). 

3. POS 3 — Lehké obvodové plášt . 
4. POS 4 — Koncepce technického za ízení budov (kanalizace, vodovod, 

plynovod, vytáp ní, vzduchotechnika, výtahy apod.). 
5. POS 5 — Typologie budov (bezbariérová výstavba, …). 
6. POS 6 — Stavební fyzika (tepelná technika, akustika, sv telná technika), 

energetická náro nost budov, požární bezpe nost staveb apod. 
 
Stavební obnova 
1. SOB 1 – Typologie budov  
2. SOB 2 – Poruchy a vady objekt  
3. SOB 3 – Konstrukce dokon ujícího cyklu (výpln  otvor , podlahy, 

zav šené podhledy …) 
4. SOB 4 – Konstruk ní detaily (P edsazené, stropní a st ešní konstrukce …) 
5. SOB 5 – Bezbariérové ešení historických objekt  
6. SOB 6 – Památková pé e 
7. SOB 7 – Stavební obnova – objekty a konstrukce 
 
Stavební provoz 
1. SPR 1 - Ocen ní st ešní konstrukce – ro níková práce POS. 
2. SPR 2 - Ocen ní úprav povrch  – ro níková práce POS. 
3. SPR 3 - Ocen ní monolitického schodišt  se zábradlím – ro níková práce 

POS. 
4. SPR 4 - Ocen ní deskového schodišt  s nadbet. stupni se zábradlím – 

ro níková práce POS. 
5. SPR 5 - Ocen ní truhlá ských výrobk  – ro níková práce POS. 
6. SPR 6 - Ocen ní kontaktního zateplovacího systému v etn  omítky – 

ro níková práce POS. 
7. SPR 7 - Ocen ní venkovních úprav v etn  zpevn ných ploch a oplocení 

– ro níková práce POS. 
8. SPR 8 - Ocen ní podlah rodinného domu – ro níková práce POS. 
9. SPR 9 - Dokon ení ocen ní HSV rodinného domu – ro níková práce POS. 
10. SPR 10 - Vypracování harmonogramu prací na ást vypracovaného 

rozpo tu. 
11. SPR 11 - Ocen ní HSV garáže. 
12. SPR 12 - Ocen ní PSV garáže. 
13. SPR 13 - Ocen ní zpevn ných ploch dlažbou na podsyp v etn  

obrubník  a p . úprav terénu. 
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ÚSTNÍ ZKOUŠKA ZE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
1. Složky betonu (kamenivo, voda).  
2. Složky betonu (cement, p ísady).  
3. Skladování, dávkování složek a zpracování betonové sm si.  
4. Ocel do betonu.  
5. Bedn ní a související innosti.  
6. Železobetonové stropy. 
7. Zatížení.  
8. ešení staticky ur itých nosník  obecn  zatížených.  
9. íhradové konstrukce (porovnání s principem rámových konstrukcí). -  
10. Železobeton. 
11. edpjatý beton. 
12. Železobetonové desky - návrh desek o jednom poli. 
13. Železobetonové  desky  -  návrh  desek  s  p evislými  konci  a  desek  o  více  

polích. 
14. Spojitý nosník.  
15. Deskový trám.  
16. eklady.  
17. Sloup ze železobetonu.  
18. Základové konstrukce.  
19. Schody.  
20. Op rné zdi.  
21. Spoje ocelových konstrukcí.  
22. Vzp rný tlak (ocel, d evo). 
23. Ocelový nosník plnost nný namáhaný ohybem.  
24. ev ný trám a spoje d ev ných konstrukcí. 
 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z POZEMNÍCH STAVEB A ARCHITEKTONICKÉ TVORBY 
1. Svislé nosné konstrukce. 

Urbanistické typy rodinných dom . 
2. Konstruk ní systémy budov a modulová koordinace. 

Urbanistické typy bytových dom . 
3. Nadpraží otvor . 

Rodinné domy – základní typologické požadavky. 
4. Komíny, p ipojování spot ebi  paliv.  

Bytové domy - základní typologické požadavky. 
5. ky. 

Typologie ob anských staveb. 
6. Povrchové úpravy a dodate né zateplování objekt . 

Hygienická za ízení a šatny. 
7. Základy mechaniky zemin, zemní práce. 

Parkovišt  a odstavné plochy. 
8. Základové konstrukce. 

Bezbariérové ešení staveb. 
9. Klenby, d ev né stropy. 

Výrazové prost edky architektonické kompozice. 
10. Stropní konstrukce železobetonové a ocelové, ztužující pozední v nce. 
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Zlatý ez. 
11. Podlahy. 

Návrh stavby - dispozi ní ešení ve vztahu k architektonické form . 
12. Schodišt  – požadavky dle SN, výpo et. 

edhistorická architektura. 
13. Schodišt  – konstrukce. 

Architektura starov ku. 
14. edsazené a ustupující konstrukce. 

Antická architektura. 
15. St echy – rozd lení a konstrukce v p ehledu, ploché st echy. 

Románská architektura. 
16. Krovové soustavy st ech. 

Gotická architektura. 
17. St ešní krytiny, klempí ské konstrukce. 

Architektura renesance. 
18. Hydroizolace, ochrana proti radonu. 

Architektura baroka. 
19. Stavební tepelná technika. 

Klasicismus. 
20. Kanalizace a vodovod. 

Architektura 19. století. 
21. Vytáp ní a vzduchotechnika. 

Architektura secese. 
22. Výtahy a pohyblivé schody. 

Architektura moderny a funkcionalismu. 
23. Výpln  otvor . 

Architektura 2. poloviny 20. století. 
24. Údržba, rekonstrukce a modernizace budov. 

Sou asná architektura. 
25. Výkresy pozemních staveb. 

Památková pé e. 
 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z DOPRAVNÍCH STAVEB 
1. Základní pojmy v silni ním stavitelství.  
2. Silni ní návrhové prvky – návrhová rychlost a rozhled.  
3. Silni ní návrhové prvky – osa silni ní komunikace, p ímý úsek, sm rové 

oblouky s p echodnicí, sm rové oblouky prosté kružnicové.  
4. Silni ní návrhové prvky – p ný sklon, klopení, podélný sklon.  
5. Zemní t leso silni ní – základní pojmy, geotechnický pr zkum, zeminy.  
6. Zemní t leso silni ní – návrh zemního t lesa, geosyntetika v zemním t lese, 

odvodn ní zemního t lesa.  
7. Silni ní vozovky.  
8. Podloží vozovek.  
9. Vrstvy vozovek – nestmelené vrstvy, stabilizované vrstvy a vrstvy 

z kameniva stmeleného hydraulickým pojivem, prolévané vrstvy, hutn né 
asfaltové  vrstvy,  vtla ované  vrstvy,  vrstvy  z  litých  asfaltových  sm sí,  
emulzní a kalové vrstvy, post iky a nát ry.  



Rozhodnutí editele školy . 9/2014 – p íloha . 1 Maturitní zkoušky v roce 2015 
 

 Strana 7 

10. Kryty vozovek - asfaltové vozovky, dlážd né vozovky.  
11. Kryty vozovek - cementobetonové vozovky, a vozovky z dílc .  
12. Objekty v silni ním zemním t lese a sou ásti silni ních komunikací.  
13. Silni ní k ižovatky.  
14. stské komunikace – rozd lení, návrhové prvky, p né uspo ádání, 

odvodn ní, konstrukce.  
15. Železni ní  návrhové  prvky  –  rozchod  a  jeho  rozší ení,  vzájemná  poloha  

kolejnicových pás , vzestupnice, pr jezdní pr ez. 
16. Železni ní návrhové prvky – sm rové pom ry, sklonové pom ry, tra ové 

a jízdní odpory, trasa jednotného sklonu a jednotného odporu.  
17. Železni ní spodek.  
18. Železni ní svršek – kolejnice, drobné kolejivo, kolejnicové podpory, 

št rkové lože, kolejnicové styky, výhybky.  
19. Železni ní stanice a úpravy na železni ních tratích.  
20. Tramvajové trat , vle ky, neadhezní dráhy.  
21. Letišt . 
22. Podzemní stavby – rozd lení, ražené tunely.  
23. Podzemní stavby – hloubené tunely, tunelové portály, ochrana 

podzemních staveb p ed vlivy vody.  
24. Mosty – kamenné a d ev né mosty. 
25. Mosty – ocelové a železobetonové. 
 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z POZEMNÍCH STAVEB 
1. Svislé nosné konstrukce 
2. Zdivo, modulová koordinace 
3. Nadpraží otvor  
4. Komíny, p ipojování spot ebi  paliv  
5. ky 
6. Povrchové úpravy, zav šené podhledy, fasádní plášt  
7. Základy mechaniky zemin, zemní práce 
8. Základové konstrukce 
9. Klenby, d ev né stropy 
10. Stropní konstrukce železobetonové, ocelové, ztužující pozední v nce 
11. Podlahy 
12. Schodišt  – požadavky dle SN, výpo et  
13. Schodišt  – konstrukce 
14. edsazené a ustupující konstrukce 
15. St echy – rozd lení, požadavky a konstrukce v p ehledu, ploché st echy 
16. Krovové soustavy st ech 
17. St ešní krytiny, klempí ské konstrukce 
18. Hydroizolace, ochrana proti radonu 
19. Stavební fyzika – podrobn ji stavební tepelná technika, stavební akustika 

v p ehledu 
20. Kanalizace  
21. Vodovod 
22. Plynovod, plynové spot ebi e 
23. Vytáp ní a vzduchotechnika 
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24. Výtahy a pohyblivé schody 
25. Výpln  otvor , ostatní truhlá ské a záme nické konstrukce 
26. Typologie obytných budov 
27. Typologie ob anských staveb, bezbariérové ešení staveb 
28. Konstruk ní systémy vícepodlažních a halových objekt  
29. Údržba, rekonstrukce a modernizace budov 
30. Výkresy pozemních staveb 
 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z POZEMNÍCH STAVEB A STAVEBNÍ OBNOVY 
1. Svislé nosné konstrukce a jejich poruchy a sanace. 

Historie a konstrukce staveb zapsaných na seznam UNESCO – historické 
jádro Prahy. 

2. Nadpraží otvor  a dodate né z izování otvor . 
Historie a konstrukce staveb zapsaných na seznam UNESCO – historické 
jádro Tel e. 

3. Komíny a jejich opravy, rekonstrukce a dodate né vestavby komín . 
Historie a konstrukce staveb zapsaných na seznam UNESCO – historické 
jádro eského Krumlova. 

4. P ky a jejich opravy a vybourávání. 
Historie a konstrukce staveb zapsaných na seznam UNESCO – poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e u Ž áru nad Sázavou. 

5. Povrchové úpravy a dodate né zateplení objekt , stavební tepelná 
technika. 
Historie a konstrukce staveb zapsaných na seznam UNESCO – historické 
jádro  Kutné  Hory  s  kostelem  sv.  Barbory  a  katedrálou  Panny  Marie  
v Sedlci. 

6. Základové konstrukce a rekonstrukce a opravy základ , zemní práce. 
Historie a konstrukce staveb zapsaných na seznam UNESCO – vesnice 
Holašovice. 

7. Hydroizolace a sanace vlhkého zdiva. 
Historie a konstrukce staveb zapsaných na seznam UNESCO – Lednicko-
Valtický areál. 

8. Typologie obytných budov, bezbariérová výstavba, ob anské stavby 
v p ehledu. 
Památková pé e a p vodní p edpisy ve stavebnictví do roku 1950. 

9. Podklady pro rekonstrukce budov a postup p i zam ování stávajících 
stav  objekt . 
Historie  a  konstrukce  staveb  zapsaných  na  seznam  UNESCO  –  zámek  
v Litomyšli. 

10. Podklady pro projektové práce a pr h územního a stavebního ízení. 
Historie a konstrukce staveb zapsaných na seznam UNESCO – vila 
Tugendhat v Brn . 

11. Dodate né p dní vestavby a prosv tlení podst ešních prostor. 
Historie a konstrukce staveb zapsaných na seznam UNESCO – sloup 
Nejsv jší Trojice v Olomouci. 

12. Klenby a jejich opravy a bourání. 
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Historie a konstrukce staveb zapsaných na seznam UNESCO – židovské 
sto a bazilika sv. Prokopa v T ebí i. 

13. D evostavby a bioti tí šk dci d eva. 
Historie  a  konstrukce  staveb  zapsaných  na  seznam  UNESCO  –  zámek  
a zahrady v Krom íži. 

14. Stropní konstrukce d ev né, prefamonolitické, ocelové, ztužující pozední 
nce. 

Základní znaky gotické architektury. 
15. Podlahy a jejich opravy a vým ny. Základní znaky renesan ní 

architektury. 
16. Schodišt  – požadavky dle SN, výpo et, zásady zakreslování. 

Základní znaky architektury secese. 
17. Schodišt  – konstrukce a opravy. 

Základní znaky antické architektury. 
18. P edsazené a ustupující konstrukce a jejich vady a opravy. 

Základní znaky barokní architektury. 
19. St echy – rozd lení, požadavky a konstrukce v p ehledu, ploché st echy 

a jejich krytiny. Základní znaky románské architektury. 
20. Novodobé krovové a vazníkové soustavy st ech. 

Epigrafika, chronogramy. 
21. Historické krovové soustavy a d íve používané st ešní krytiny z p írodních 

materiál . 
Architektura sou asnosti – vysíla  Ješt d. 

22. Novodobé st ešní krytiny a klempí ské práce na st echách.  
Základní znaky funkcionalismu. 

23. Výpln  otvor  a jejich vým ny a opravy. 
TZB – technické za ízení budov v p ehledu. 

24. Pr zkumy a porucha staveb. 
Základy územního plánování – historie a sou asnost. 

25. Zásady zakreslování výkres  pozemních staveb v etn  bouracích prací. 
Historické objekty eských Bud jovic. 

 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z VODOHOSPODÁ SKÝCH STAVEB 
1. Navrhování sm ru a spádu otev eného koryta 
2. ehrady zemní a betonové gravita ní 
3. Opevn ní otev ených koryt 
4. Odvod ování 
5. Objekty na p ehradách 
6. Rybníky 
7. Pedologie 
8. Závlahy 
9. Hydrostatický tlak 
10. ešení prostoru nádrží 
11. Objekty na tocích 
12. Vodní cesty 
13. Pohyblivé jezy – hradidlové, hradlové a tabulové 
14. Pohyblivé jezy – válcové, segmentové a poklopové 
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15. ehrady klenbové, pilí ové, len né a zvláštní 
16. Vertikální jímání podzemních vod 
17. Horizontální jímání vody 
18. Gravita ní a výtla ný vodovod 
19. Vodovodní potrubí 
20. Objekty vodovodní sít  
21. erpání vody 
22. Vodárenská úprava vod – mechanické vlastnosti 
23. Vodárenská úprava vod – chemické vlastnosti 
24. Vodárenská úprava vod – filtrace 
25. Akumulace vody 
26. Stokování – stokové soustavy 
27. Stokování – materiály a objekty stokové sít  
28. OV – mechanické p ed išt ní odpadních vod 
29. OV – biologické išt ní odpadních vod 
30. OV – kalové hospodá ství 
 
 

TÉMATA ZKOUŠEK 
STUDIJNÍHO OBORU 36-46-M/01 GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 

 
SOUBOR ODBORNÝCH P EDM  – TÉMATA PRO MATURITNÍ PRÁCE 
Geodézie 
1. GEO 1 - Rozbor zvoleného kartografického díla (KM, SM-5, ZM-10 ) 
2. GEO 2 - Vývoj zobrazování výškopisu v mapách  
3. GEO 3 - Vývoj tvorby map VM na zvoleném katastrálním území 
4. GEO 4 - Vývoj polohových základ  na našem území 
5. GEO 5 - Vývoj výškových základ  na našem území 
6. GEO 6 - Obecné konformní kuželové zobrazení 
7. GEO 7 - Vývoj katastrálních map na našem území 
8. GEO 8 - Vojenská mapování na našem území 
9. GEO 9 - GNSS systémy 
10. GEO 10 - Zam ení sklepních prostor 
11. GEO 11 - Stanovení adi ní konstanty hranolu 
12. GEO 12 - Osové zkoušky nivela ního p ístroje 
13. GEO 13 - Vytvo ení dokumentace historického prostoru 
14. GEO 14 - QGIS – jednoduchý GIS vybraných kategorií 
15. GEO 15 - QGIS – návrh jednoduché GIS aplikace pro správce sít  
16. GEO 16 - Tvorba plánu s tematickým využitím 
17. GEO 17 - Ur ení výškových úrovní vícepatrové budovy pro rekonstrukci 
18. GEO 18 - Sestavení interaktivních výpo etních formulá  geodetických 

úloh v tab. procesoru 
19. GEO 19 - Projekt vyty ovací mikrosít  
20. GEO 20 - Projekt bod  PPBP 
21. GEO 21 - Ov ení nadmo ské výšky trvale stabilizovaného bodu 
22. GEO 22 - Ur ení polohy a výšky trvalého cíle 
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23. GEO 23 - Vyty ování kruhových oblouk  
24. GEO 24 - Vyty ení stavebního objektu 
25. GEO 25 - Sledování výškových zm n objektu PN 
26. GEO 26 - Tachymetrický plán terénu 1 : 500 
27. GEO 27 - Vyty ení podzemního vedení 
28. GEO 28 - Dokumentace historického stavebního objektu 
29. GEO 29 - Ur ení kubatury zemních prací 
30. GEO 30 - Zam ení stavebního objektu, zpracování ve 3D 
31. GEO 31 - Porovnání a použitelnost leteckých snímk  dostupných na 

internetu 
32. GEO 32 - Sou adnicové systémy používané na území R 
33. GEO 33 - Možnosti transformací mapových podklad  v grafických 

systémech 
34. GEO 34 - Zam ení fasády historického objektu geodetickými metodami 
35. GEO 35 - Tvorba plánu s tematickým využitím 
36. GEO 36 - Vyhotovení geometrického plánu 
37. GEO 37 - Historické mapy na území R 
 
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 p ístroje 
6. Teodolit, totální stanice 
7. Klasické triangula ní úlohy 
8. Princip elektrooptických dálkom , trilaterace 
9. Redukce prostorové délky zm ené elektr. dálkom rem 
10. Základní sou adnicové výpo ty v rovinné geodézii 
11. Polygonometrie 
12. Trigonometrické ur ování výšek bod  na vzdálenost v tší než 300 m 
13. Trigonometrické ur ování výšek p edm  
14. Zjiš ování vým r 
15. Kružnicový oblouk 
16. echodnice, vzestupnice 
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 
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29. Vyty ování pozemních stavebních objekt  
30. Vyrovnání hranice, d lení pozemku 
 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z MAPOVÁNÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
1. Mapy stabilního katastru  

eská nivela ní sí  po roce 1989  
2. Mapy pozemkového katastru  

Geometrický plán  
3. Mapy Gauss – Krügerova zobrazení  

Terénní tvary na úbo ích vyvýšeniny  
4. Geometrický základ map  

Pozemní stereofotogrammetrie   
5. Geodetické sít  (polohové, výškové, gravimetrické). Sou adnicový systém 

S-42, S-52, S-42/83. 
Historický p ehled technických a právních evidencí do za átku 2. sv. války    

6. Vývoj mapovacích prací od doby nejstarších map na území ech 
a Moravy až do roku 1918. 

ehled p edpis  pro oblast katastru nemovitostí  
7. Vysv tlení pojm  mapa, plán, ná rt  

Historický p ehled povále ných pozemkových evidencí  
8. Popis na mapách, zna kový klí   

Geocentrické sou adnicové systémy na území R  
9. Rozd lení map podle r zných hledisek  

Kartografická zobrazení  
10. Zp soby znázor ování výškopisu v mapách  

Základní polohové bodové pole  
11. Typy terénu 

Zákonná úprava organiza ní struktury resortu zem ictví a katastru 
nemovitostí 

12. Sou adnicové soustavy v kartografii  
Podrobné polohové bodové pole  

13. Státní mapy 1 : 5 000  
Kartografická polygrafie  

14. Technickohospodá ská mapa  
Mapování výškopisu  

15. Základní mapa velkého m ítka  
Operát katastru nemovitostí (KN)  

16. Základní mapa velkého m ítka  
Fotogrammetrické metody pro mapování 

17. Základní mapa 1 : 10 000, ZABAGED  
Letecké a družicové snímkování  

18. Mapy st edních m ítek  
Zákonná úprava správy a vedení katastru nemovitostí  

19. Základní polohové bodové pole  
Právní úprava provád ní zápis  do katastru nemovitostí  

20. Základní výškové bodové pole  
Zákonná úprava podrobností vedení katastru nemovitostí 
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21. Základní výškové bodové pole  
List vlastnictví jako základní výstup z katastru nemovitostí 

22. Zakládání výškového bodového pole  
Fotogrammetrické zhuš ování bodového pole  

23. Zakládání výškového bodového pole  
Digitální fotogrammetrie, digitální ortofoto  

24. Podrobné polohové bodové pole  
Zákonná úprava oblasti zem ictví  

25. Tvorba mapového díla  
Zákonná úprava poskytování údaj  z katastru nemovitostí  

26. Mapovací metody  
Obnova katastrálního operátu   

27. Podrobné výškové bodové pole  
Obnova katastrálního operátu novým mapováním  

28. Podrobné výškové bodové pole  
Návod pro obnovu katastrálního operátu  

29. Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí  
Terénní tvary na vrcholové ásti vyvýšeniny  

30. Podrobné mapování polohopisu  
Obnova katastrálního operátu novým mapováním  

 
 

TÉMATA ZKOUŠEK 
PRO OBA STUDIJNÍ OBORY 

 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z MATEMATIKY 
1. a) Lomené výrazy a mnoho leny 
 b) Vzájemná poloha p ímky a kuželose ky 
2. a) Odmocniny, mocniny 
 b) Elipsa, hyperbola, parabola 
3. a) Nerovnice s neznámou ve jmenovateli 
 b) Kružnice 
4. a) Lineární rovnice, soustavy lineárních rovnic 
 b) Vzdálenosti bod , p ímek, st ed úse ky 
5. a) Lineární nerovnice, soustavy lineárních nerovnic 
 b) Vzájemná poloha bod , p ímek, odchylka p ímek  
6. a) Kvadratická rovnice, soustavy rovnic, z nichž alespo  jedna je 

kvadratická 
 b) Pravd podobnost 
7. a) Iracionální rovnice 
 b) Základní statistické pojmy 
8. a) Kvadratické nerovnice 
 b) Parametrický, obecný a sm rnicový tvar rovnice p ímky 
9. a) Diskuse lineárních rovnic s parametrem 
 b) Vektor, operace s vektory 
10. a) Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 
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 b) Polohové vztahy útvar  ve stereometrii 
11. a) Funkce, vlastnosti funkcí 
 b) Povrchy a objemy válc  a kužel  
12. a) Funkce konstantní a lineární 
 b) Povrchy a objemy hranatých t les 
13. a) Funkce kvadratická 
 b) Obvody a obsahy rovinných obrazc  
14. a) Funkce lineární lomená 
 b) ešení rovnic s komplexními ko eny 
15. a) Exponenciální a logaritmická funkce 
 b) Moivreova v ta 
16. a) Logaritmické rovnice 
 b) Algebraický a goniometrický tvar komplexního ísla 
17. a) Exponenciální rovnice 
 b) Grafy funkcí s absolutní hodnotou 
18. a) Variace, permutace, kombinace 
 b) Goniometrické rovnice 
19. a) Binomická rovnice 
 b) ešení obecného trojúhelníku 
20. a) Vlastnosti kombina ních ísel, Pascal v trojúhelník, výrazy s faktoriály 
 b) Goniometrické funkce 
21. a) Binomická v ta 
 b) Goniometrie ostrého úhlu, pravoúhlý trojúhelník 
22. a) Aritmetická posloupnost 
 b) Podobnost trojúhelník , Euklidovy v ty a Pythagorova v ta 
23. a) Geometrická posloupnost 
 b) Obvodový a st edový úhel 
24. a) Geometrické ady 
 b) Stejnolehlost 
25. a) Povrch a objem koule a jejích ástí 
 b) Shodná zobrazení 
 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
1. Building Site Plan, Areas of a Building 
2. People on a Building Site 
3. Trades on a Building Site 
4. Health and Safety on a Building Site 
5. Parts of Buildings – Exterior and Interior 
6. Preparing a Building Site – Clearing and Excavations 
7. Types of Walls – Functions and Materials 
8. Transport 
9. Types of Houses 
10. Our Town 
11. Our - School 
12. Builder´s Tools and Materials  
13. Living in Towns/Villages 
14. Accidents and Danger on a Building Site, Safety Signs 
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15. Floors and Walls Covering  
16. Types of Roofs and Materials 
17. House of My Dreams 
18. Building Site Work Experience 
19. Where People Live 
20. ICT 
21. Interesting Buildings in the English Speaking Countries 
22. Interesting Buildings in the Czech Republic 
23. Construction Drawing 
24. Construction Machinery 
25. Architectural Styles 
 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z N MECKÉHO JAZYKA 
1. Baustoffe  
2. Baugewerke  
3. Baustelle  
4. Bauelemente – Ansicht  
5. Bauelemente – Grundriss I.  
6. Bauelemente – Grundriss II.  
7. Ausgewählte Baustile I. (Romanik, Gotik, Renaissance)  
8. Ausgewählte Baustile II. (Barock, Klassizismus, Jugendstil, Kubismus)  
9. Erneuerbare Energiequellen  
10. Modernes Bauen – Niedrigenergiehäuser  
11. Mein Traumhaus  
12. Geodäsie  
13. Verkehr  
14. Umweltschutz  
15. Informatik, EDV  
16. Studium an der Fachschule für Bauwesen  
17. Schulsystem in Tschechien  
18. Tschechische Republik  
19. Prag  
20. Südböhmen  
21. Budweis  
22. Deutschland  
23. Die Schweiz  
24. Österreich  
25. Wien 
 
V eských Bud jovicích 26. zá í 2014 
 
 
 
 RNDr. Vladimír Kostka 

editel školy 
 


