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TÉMATA ZKOUŠEK 
 

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 
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 
 

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

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 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 
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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 
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)  
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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 

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  

 

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 
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 
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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 
 
V eských Bud jovicích 26. zá í 2014 
 
 
 
 

 RNDr. Vladimír Kostka 
editel školy 

 


