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MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2017

TÉMATA ZKOUŠEK
STUDIJNÍHO OBORU 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

TÉMATA PRO MATURITNÍ PRÁCE Z ODBORNÝCH P EDM
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.
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12. STK  12  –  Návrh  a  posouzení  stropní  konstrukce  nad  zadaným  p dorysem
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

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
9. ART 9 – Architektonický návrh stavby

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 s jedním



Rozhodnutí editele školy . 6/2016 – p íloha . 1 Maturitní zkoušky v roce 2017

Strana 3

výškovým obloukem a se dv ma výškovými oblouky).
4. DOS 4 — Studie dopravního ešení vybrané lokality – (technická zpráva,

ur ení návrhových prvk  trasy, situace, podélné profily, vzorový p ný ez,
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,

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,  p 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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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.

Vodohospodá ské stavby
1. VOS 1 – Vy ešení rybni ní stoky a návrh objekt  rybníka – podkladem je
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ro níková práce VOS rybník, náplní je statický a hydraulický návrh
a výpo et jednotlivých objekt  v etn  výkres .  Podrobn  vypracován
požerák.

2. VOS 2 – Vy ešení bezpe nostního p elivu a návrh objekt  rybníka –
podkladem je ro níková práce VOS rybník, náplní je statický a hydraulický
návrh  a  výpo et  jednotlivých  objekt  v etn  výkres .   Podrobn
vypracován bezpe nostní p eliv.

3. VOS 3 – Vy ešení stavebního opevn ní upraveného koryta toku –
podkladem je ro níková práce VOS úprava toku, náplní je statický,
hydraulický návrh a výpo et opevn ní p ného profilu koryta v etn
grafických p íloh.

4. VOS  4  –  Vy ešení  polovegeta ního  opevn ní  upraveného  koryta  toku  –
podkladem je ro níková práce VOS úprava toku, náplní je statický,
hydraulický návrh a výpo et opevn ní p ného profilu koryta v etn
grafických p íloh.

5. VOS 5 – ešení ZTV ásti obce Rožnov – vodohospodá ská ást –
podkladem je geodetické zam ení zájmového území se zakreslením
návrhu liniových vedení. ešitel provede technický návrh a výpo et
deš ové a splaškové kanalizace v etn  grafických p íloh.

6. VOS 6 – ešení ZTV ásti obce Hluboká nad Vltavou – vodohospodá ská
ást – podkladem je geodetické zam ení zájmového území. ešitel

provede technický návrh a výpo et vodovodu a jednotné kanalizace
etn  grafických p íloh.

7. VOS  7  –  ešení  malé  istírny  odpadních  vod  –  St ížov  –  podkladem  je
geodetické zam ení zájmového území.  ešitel provede technický návrh
a výpo et OV s vypoušt ním odpadních vod do podmoku v etn
grafických p íloh.

8. VOS 8 – Vodohospodá ské ešení zem lské farmy Ortvínovice –
podkladem je geodetické zam ení zájmového území.  ešitel provede
technický návrh vodovodu, kanalizace a akumula ní jímky kal  v etn
grafických p íloh.



Rozhodnutí editele školy . 6/2016 – p íloha . 1 Maturitní zkoušky v roce 2017

Strana 6

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKY (POVINNÉ I NEPOVINNÉ)
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.
25. Hodnocení existujících konstrukcí.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z POZEMNÍCH STAVEB A ARCHITEKTONICKÉ TVORBY
1. Svislé nosné konstrukce.
2. Konstruk ní systémy budov a modulová koordinace.
3. Nadpraží otvor , výpln  otvor .
4. Komíny, p ipojování spot ebi  paliv.
5. ky.
6. Povrchové úpravy a dodate né zateplování objekt .
7. Základy mechaniky zemin, zemní práce.
8. Základové konstrukce.
9. Klenby, d ev né stropy.
10. Stropní konstrukce železobetonové a ocelové, ztužující pozední v nce.
11. Podlahy.
12. Schodišt  – konstrukce, požadavky dle SN, výpo et.
13. edsazené a ustupující konstrukce.
14. St echy – rozd lení a konstrukce v p ehledu, ploché st echy.
15. Krovové soustavy st ech.
16. St ešní krytiny, klempí ské konstrukce.
17. Hydroizolace, ochrana proti radonu.
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18. Technické za ízení budov – vodovod, kanalizace, plynovod.
19. Technické za ízení budov – vytáp ní, vzduchotechnika.
20. Bezbariérové ešení staveb, výtahy a pohyblivé schody.
21. Údržba, rekonstrukce a modernizace budov.
22. Výkresy pozemních staveb.
23. Rodinné domy.
24. Obytné budovy.
25. Ob anské stavby.
26. Hygienická za ízení, šatny, parkovišt  a odstavné plochy.
27. Výrazové prost edky architektonické kompozice a Zlatý ez.
28. Románská a gotická architektura.
29. Architektura renesance a baroka.
30. Architektura 19. a 20. století.

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.

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.
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23. Podzemní stavby – hloubené tunely, tunelové portály, ochrana
podzemních staveb p ed vlivy vody.

24. Mosty – betonové a kamenné mosty.
25. Mosty – ocelové a d ev né mosty.

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 Schodišt  a šikmé rampy, 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
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. Základové konstrukce
2. Hydroizolace spodní stavby a sanace vlhkého zdiva
3. Svislé nosné konstrukce
4. Nadpraží otvor
5. Klenby a d ev né stropy
6. Stropní konstrukce železobetonové a ocelové
7. evislé a ustupující konstrukce
8. Vertikální komunikace – výtahy a výpo et schodišt
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9. Vertikální komunikace -  konstrukce schodiš  a jejich opravy
10. Komíny
11. ky
12. Ploché st echy
13. Sklonité st echy – historické krovové konstrukce a jejich opravy
14. Sklonité st echy – krovové a vazníkové konstrukce novostaveb
15. St ešní krytiny a klempí ské práce na st echách
16. Povrchy obvodových a vnit ních st n a strop
17. Podlahy
18. Výpln  otvor
19. evostavby a šk dci d eva
20. Typologie budov
21. Základy územního plánování
22. Technické za ízení budov – rodinný d m
23. Postup od zamýšlení stavby rodinného domu až po jeho kolaudaci
24. Dodate né p dní vestavby
25. Opravy v panelovém dom
26. Zásady zakreslování výkres  pozemních staveb
27. Dokumentace stávajících stav  objekt
28. Pr zkumy staveb
29. Seznamy památek
30. Památková pé e

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
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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

V eských Bud jovicích 14. íjna 2016

RNDr. Vladimír Kostka
editel školy


