
Otázky přijímacího testu do navazujícího 

magisterského studia programu Stavební 

inženýrství-Geotechnika a podzemní 

stavitelství- 2.kolo přijímacího řízení 

1. Příjmení a jméno uchazeče:   

 

2. Počet bodů:   

 

3. Příjmení a podpis opravujícího:  

 

 1. Inklinometr ve vrtu primárně slouží k: 

a) monitoringu posunů ve směru osy vrtu 

b) monitoringu napětí ve vrtu 

c) monitoringu posunů kolmo na osu vrtu 

2. Monitorovací ploché tlakové buňky v zeminovém 

prostředí slouží k: 

a) monitoringu totálních napětí v zemině 

b) monitoringu pórových tlaků 

c) monitoringu efektivních napětí v zemině 

3. Optimální vlhkost zeminy při maximálním 

zhutnění lze laboratorně stanovit: 

a) zkouškou v Casagrandeho misce 

b) Proctorovou zkouškou  

c) nelze stanovit laboratorně, pouze terénní 

zkouškou 

4. Tunelové stavby patří do: 

a) 3. geotechnické kategorie 

b) 2. geotechnické kategorie 

c) 1. geotechnické kategorie 

 

5. Efektivní šířka bef. plošného základu o šířce b a 

excentricitě zatížení eb je: 

a) rovna šířce b 

b) bef.=b-(2 . eb) 

c) bef.=b+(2. eb) 

d) bef.=b-( eb) 

6. Stabilita násypu založeného na zeminovém podloží 

s vlivem podzemní vody s časem: 

a) roste 

b) klesá 

c) nemění se 

 

7. Která z hodnot zeminových tlaků je nižší: 

a) aktivní zemní tlak 

b) tlak v klidu 

8. Totální napětí v zemině je přenášeno: 

a) pouze vodou vyplňující póry zeminy 

b) pouze zrny zeminy 

c) jak zrny zeminy, tak i vodou vyplňující póry 

zeminy 

9. Mezi typy plošných základů nepatří: 

a) deska 

b) základový pás 

c) pilota 

10. Prostý nosník je konstrukce: 

a) Staticky neurčitá 

b) Staticky určitá 

11. Jaká je jednotka hydraulické vodivosti? 

a) bez jednotky 

b) m 

c) m/s 

12. Plovoucí piloty přenášejí zatížení: 

a) převážně třením na plášti 

b) převážně patou piloty 

13. V nepříznivých inženýrskogeologických 

podmínkách se při ražbě tunelů metodou NRTM 

obvykle aplikuje: 

a) vertikální členění výrubu  

b) horizontální členění výrubu 

14. Trhací práce jsou nezbytnou součástí ražby 

tunelu: 

a) Novou rakouskou tunelovou metodou 

b) kontinuální metodou s využitím tunelovacích 

strojů 

15. Primární ostění při použití Nové rakouské 

tunelovací metody tvoří zpravidla: 

a) stříkaný beton s ocelovými sítěmi, svorníky, 

výztužné rámy 

b) ostění z litého betonu 

c) segmentové ostění 

16. Z hlediska statického jsou nejvýhodnějšími tvary 

podzemních děl: 

a) obloukové tvary 

b) pravoúhlé tvary 

c) není mezi nimi z hlediska statického rozdíl 

 



17. Ucpávka slouží: 

a) k zaplnění zbytku vývrtu mezi náloží a ústím 

vrtu 

b) k omezení přítoku podzemní vody do díla  

 

18. Černý trhací prach je: 

 

a) emulzní trhavina s vynikající odolností vůči 

vodě 

b) směs dusičnanu draselného, síry a dřevěného 

uhlí 

19. Nejdelším železničním tunelem v České republice 

je: 

a) tunelový komplex Blanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Krasíkovský tunel 

c) tunel Ejpovice 

20. Flyš představuje geologickou strukturu: 

a) příznivou pro vznik svahových pohybů 

b) která není náchylná na vznik svahových pohybů 

 

 

 

 

Správné odpovědi: 1c; 2a; 3b; 4a; 5b; 6a; 7a; 8c; 9c; 10b; 11c; 12a; 13a; 14a; 15a; 16a; 17a; 18b; 19c; 20a 

 


