
Test pro přijímací řízení na navazující magisterský studijní program 

Stavební inženýrství – Dopravní stavby 

 

Datum konání: 4. 6. 2019 

Příjmení a jméno uchazeče: .............................................................. 

 

Počet bodů: ............  Příjmení a podpis opravujícího: .................................... 

Červeně jsou vyznačeny správné odpovědi. 

Pokyny pro vypracování: 

U každé z následujících otázek vyberte a zakroužkujte jednu možnost odpovědi. 

Za každou správně zodpovězenou otázku získáváte 5 bodů, celkem maximálně 100 bodů. 

 

 
1.  Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v aktuálním znění dělí pozemní komunikace na 

čtyři kategorie. Která z následujících komunikací mezi tyto kategorie nepatří? 
a) dálnice 
b) polní cesta  
c) místní komunikace 
d) účelová komunikace 

 

 
2.  Přechodnice je směrový návrhový prvek s proměnnou křivostí, který se používá při trasování 

silnice a vkládá se při směrovém řešení trasy mezi přímou a kružnicový oblouk z důvodu:  
a) odstranění skoku křivosti 
b) eliminace odstředivé síly 
c) lepšího estetického působení trasy 
d) klopení vozovky 

 

 
3.  Vozovky pozemních komunikací dělíme podle použité konstrukce na několik typů. Vozovka 

s cementobetonovým krytem patří do kategorie: 
a) vozovky netuhé 
b) vozovky tuhé 
c) vozovky polotuhé 
d) vozovky hybridní 

 

4.  Svodidla na pozemních komunikacích řadíme mezi bezpečnostní zařízení: 
a) dělicí 
b) optická 
c) vodicí 
d) záchytná 

 

 



5.   Niveleta vyjadřuje výškový průběh trasy silnice nebo železnice. Pro zaoblení lomu nivelety se u 
dopravních staveb používají výškové oblouky, a to vypuklé (vrcholové) a vyduté (údolnicové). Jaký 
typ křivky se používá pro zaoblení lomu nivelety u železnic? 
a) klotoida 
b) parabola 2. stupně (kvadratická) 
c) parabola 3. stupně (kubická) 
d) hyperbola 

 

 
6.  Rozchod koleje je jedním z hlavních geometrických parametrů koleje. Rozchod koleje 1435 mm 

používaný v České republice se považuje za: 
a) úzký rozchod 
b) normální rozchod 
c) široký rozchod  
d) běžný rozchod 

 

 
7.  Rozšíření rozchodu koleje ve směrovém oblouku železnic: 

a) se provádí posunutím obou kolejnic symetricky vně od osy koleje 
b) se provádí posunutím vnější kolejnice vně směrového oblouku 
c) se provádí posunutím vnitřní kolejnice dovnitř směrového oblouku 
d) se neprovádí 

 

 
8.  Manipulační koleje železniční stanice slouží pro: 

a) vjezdy, odjezdy, křižování a předjíždění vlaků 
b) vjezdy a odjezdy vlaků a manipulace se železničními vozy 
c) křižování a předjíždění vlaků a manipulace se železničními vozy 
d) manipulace se železničními vozy pouze v rámci železniční stanice 

 

 
9.  Na železnici se ve stoupání snižuje podélný sklon ve směrových obloucích a v tunelech tak, aby 

mohla být vytvořena: 
a) trasa konstantního odporu 
b) trasa konstantní rychlosti 
c) trasa rovnoměrného stoupání 
d) bezbariérová trasa 

 

 
10.  Traťové hospodářství je služební odvětví oboru železniční dopravy, které: 

a) se zabývá prodejem a pronájmem nevyužitých tratí a staveb Správy železniční dopravní cesty  
b) pečuje o řádný a bezporuchový stav tratí a staveb 
c) sleduje ekonomiku a efektivitu provozu železniční dopravní cesty 
d) zpracovává grafikony pro provoz na jednotlivých tratích 

 

 
11.  V dopravním inženýrství jsou intenzita, rychlost a hustota dopravního proudu vozidel: 

a) základními charakteristikami dopravního proudu  
b) určujícími hodnotami pro skladbu dopravního proudu 
c) orientačními ukazateli pro stanovení nehodovosti 
d) výchozími hodnotami pro stanovení intenzity přepočtených vozidel 

 



 
12.  Hustota dopravního proudu H se udává jako: 

a) počet vozidel (nebo chodců), kteří projedou (projdou) určitým profilem pozemní komunikace 
nebo jeho částí za zvolené časové období v jednom dopravním směru 

b) maximální počet vozidel (nebo chodců), kteří projedou (projdou) určitým profilem pozemní 
komunikace nebo jeho částí v jednom dopravním směru ve špičkové hodině 

c) počet vozidel (nebo chodců) na určitém úseku komunikace v daném čase  
d) poměr intenzity dopravního proudu a kapacity komunikace v jednom dopravním směru ve 

zvoleném časovém úseku 
 

 
13.  Úroveň kvality dopravy (UKD) vyjadřuje kvalitu provozních podmínek na pozemních 

komunikacích. Která dopravně inženýrská charakteristika je určují pro stanovení UKD na 
křižovatce? 
a) intenzita dopravního proudu 
b) kapacita vjezdu 
c) střední doba zdržení 
d) podíl pomalých vozidel v dopravním proudu 

 

14 Vyberte správný vztah pro určení rezervy kapacity vjezdu na křižovatce. Určí se jako:  
a) podíl kapacity a intenzity 
b) rozdíl kapacity a intenzity 
c) součet kapacity a intenzity  
d) součin kapacity a intenzity 

 

 
15.  Křižovatky pozemních komunikací dělíme na dva druhy, a to na křižovatky úrovňové a 

mimoúrovňové. Který z následujících typů křižovatek nepatří mezi křižovatky úrovňové? 
a) průsečná 
b) odsazená  
c) okružní 
d) trubkovitá 

 

 
16. Čekací úsek jako součást standardního pruhu pro odbočení vlevo na úrovňové křižovatce se 

zřizuje:  
a) vždy 
b) vyjde-li jeho potřeba z kapacitního posouzení křižovatky 
c) jen na pozemních komunikacích s návrhovou rychlostí vyšší než 50 km/h 
d) pouze na křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením 

 

 
17.  Nejmenší potřebný počet parkovacích míst u jednotlivých objektů určuje: 

a) investor stavby 
b) místně příslušný obecný stavební úřad  
c) speciální stavební úřad 
d) příslušné ustanovení ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

 

 
 



18.  Přechody pro chodce se obvykle nenavrhují: 
a) na křižovatkách 
b) na sjezdech připojujících parkoviště 
c) na obslužných místních komunikacích 
d) v pěších zónách 

 

 
19.  Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách uvádí rozdělení železničních drah do jednotlivých kategorií. 

Podle tohoto rozdělení železniční dráha sloužící vlastní potřebě provozovatele nebo jiného 
podnikatele a zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy patří do kategorie: 
a) dráha místní 
b) vlečka  
c) zkušební dráha 
d) speciální dráha 

 

 
20.  Nejmenší délka nástupní hrany autobusové zastávky ve stísněných podmínkách, kde četnost 

spojů a organizace provozu vylučuje sjetí více vozidel městské linkové osobní dopravy současně, 
se rovná: 
a) součtu délek dvou nejdelších provozovaných vozidel obsluhujících zastávku zvětšenému o 1 

metr 
b) součtu délek dvou nejdelších provozovaných vozidel obsluhujících zastávku 
c) délce nejdelšího provozovaného vozidla obsluhujícího zastávku zvětšené o 1 metr 
d) délce nejdelšího provozovaného vozidla obsluhujícího zastávku   

 

 


