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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. P íhradové konstrukce (porovnání s principem rámových konstrukcí).     
10. Železobeton. 
11. P 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. P 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. D ev ný trám a spoje d ev ných konstrukcí. 
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ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
1. Svislé nosné konstrukce. 
2.  Zdivo, modulová koordinace. 
3.  Nadpraží otvor . 
4.  Komíny, p ipojování spot ebi  paliv. 
5.  P 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. P 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, vodovod. 
21. Plynovod, plynové spot ebi e. 
22. Vytáp ní a vzduchotechnika. 
23. Výpln  otvor , ostatní truhlá ské a záme nické konstrukce. 
24. Typologie obytných budov. 
25. Typologie ob anských budov v p ehledu, „invalidní vyhláška“. 
26. Konstruk ní systémy vícepodlažních budov a halových objekt . 
27. Údržba, rekonstrukce a modernizace budov. 
28. Kreslení výkres  pozemních staveb – základy, výkopy, svislé nosné 

konstrukce, p ky, okna, dve e, komíny. 
29. Kreslení výkres  pozemních staveb – stropy, podlahy, schodišt . 
30. Kreslení výkres  pozemních staveb – st echy, podrobn  krovy. 
 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ 
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 
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asfaltové vrstvy, vtla ované vrstvy, vrstvy z litých asfaltových sm sí, 
emulzní a kalové vrstvy, post iky a nát ry.  

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. M 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 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. P 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. 
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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. P 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. 

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 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 
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 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 
 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. My family 
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2. Hobbies 
3. Our town, asking the way 
4. Personal relationship, friends 
5. Travelling 
6. My curriculum vitae 
7. Holidays 
8. Leisure time 
9. The U.S.A. 
10. Great Britain 
11. English speaking countries 
12. My daily programme 
13. Transport, means of transport 
14. Shopping 
15. Canada 
16. Sport and games 
17. Theatre, cinema, entertainments 
18. Weather, seasons of the year 
19. National holidays and traditions 
20. London 
21. Education 
22. Southern Bohemia 
23. Being ill, healthy life 
24. Australia, New Zealand 
25. How people live, house of my dreams 
 
 
V eských Bud jovicích 11. kv tna 2011 
 
 
 
 
 RNDr. Vladimír Kostka 

editel školy 
 


