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TÉMATA ZKOUŠEK 
 
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 
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  
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 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 
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. 
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