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TEST pro přijímací řízení  
na navazující magisterský studijní program  

N0732A260011 

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ - DOPRAVNÍ STAVBY  
2022 – 2. kolo 

 

Příjmení a jméno uchazeče: 
 
 
 

Počet bodů: 

Datum konání: 
 
 

Příjmení a podpis opravujícího: 

 
Pokyny: 

• U každé z následujících otázek vyberte jednu možnost odpovědi, kterou zakroužkujte. 
Pokud se spletete a chcete zakroužkovat novou odpověď, původní zakroužkování škrtněte. 

• Každá správně zodpovězená otázka je za 5 bodů. Za 20 otázek maximálně celkem 100 bodů. 

• Pro přijetí nutno dosáhnout minimálně 40 bodů. 

• Časový interval pro zpracování testu uchazečem je 40 minut. 
 

(červeně = správná odpověď) 
 
 

1) Jaká silnice může být podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v aktuálním znění 
označena jako silnice pro motorová vozidla? 

a) čtyřpruhová směrově rozdělená silnice I. a II. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, 
s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd, na níž není přímo připojena sousední 
nemovitost 

b) silnice I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro 
vjezd a výjezd, na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí 
přímo připojených z odpočívek  

c) dálnice II. třídy vybudovaná podle dřívějších předpisů, která nemá potřebné technické 
parametry pro návrhovou rychlost 130 km/h (poloměry směrových oblouků, délky rozhledu) 

d) silnice I. třídy v nezastavěném území, jejíž technické parametry (poloměry směrových a 
výškových oblouků, délky rozhledu) umožňují jízdu návrhovou rychlostí vyšší než 90 km/h 

 

2) Při směrovém řešení trasy silnice se mezi přímou a kružnicový oblouk z důvodu odstranění 
skoku křivosti vkládá: 

a) přechodnice 
b) vzestupnice 
c) sestupnice 
d) klopení vozovky 
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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) Zábradelní svodidlo na pozemní komunikaci řadíme mezi bezpečnostní zařízení: 

a) dělicí 
b) směrovací  
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 jednou z hlavních charakteristik konstrukčního uspořádání 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) Na železnici se ve stoupání snižuje podélný sklon ve směrových obloucích a v tunelech tak, 
aby mohla být vytvořena: 

a) trasa rovnoměrného stoupání  
b) bezbariérová trasa 
c) trasa konstantního odporu 
d) trasa konstantní rychlosti 

 

8) Traťové hospodářství je služební odvětví oboru železniční dopravy, které: 

a) se zabývá prodejem a pronájmem nevyužitých tratí a staveb Správy železnic 
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 

 
 
 



 

3 

9) Jak je vymezena hranice nebezpečného pásma přejezdu? 

a) je to prostor na pozemní komunikaci ohraničený svislými plochami vedenými rovnoběžně s 
osami vnějších kolejí ve vzdálenosti 2,5 m na vnější stranu přejezdu 

b) je to prostor na pozemní komunikaci ohraničený svislými plochami vedenými rovnoběžně s 
osami vnějších kolejí ve vzdálenosti 4,0 m na vnější stranu přejezdu 

c) je to prostor na pozemní komunikaci ohraničený svislými plochami vedenými rovnoběžně 
s osou železničního přejezdu ve vzdálenosti 4,5 m na vnější stranu přejezdu 

d) je to prostor na pozemní komunikaci vymezený polohou závor nebo výstražného kříže na 
vnějších stranách přejezdu 

 

10) Který z následujících objektů, používaných v dopravním stavitelství, nemá nosnou (statickou) 
funkci? 

a) opěrná zeď 
b) zárubní zeď 
c) obkladní zeď 
d) pilotová stěna 

 

11) V dopravním inženýrství se počet vozidel, která projedou určitým úsekem (profilem) pozemní 
komunikace za určitý čas, označuje jako: 

a) kapacita komunikace 
b) intenzita dopravy 
c) hustota dopravního proudu  
d) úroveň kvality dopravy 

 

12) 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 

 

13) Úroveň kvality dopravy (ÚKD) vyjadřuje kvalitu provozních podmínek na pozemních 
komunikacích. Která dopravně inženýrská charakteristika je určují pro stanovení ÚKD 
na křižovatce? 

a) intenzita dopravního proudu 
b) kapacita vjezdu 
c) střední doba zdržení 
d) podíl pomalých vozidel v dopravním proudu 

 

14) Co v dopravním inženýrství vyjadřují fundamentální diagramy pro popis dopravního proudu? 

a) denní variace intenzit dopravy 
b) vztah mezi kapacitou, rychlostí a intenzitou dopravního proudu 
c) vztah mezi hustotou, rychlostí a intenzitou dopravního proudu 
d) charakter provozu na silnicích II. a III. třídy – hospodářský, smíšený, rekreační 
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15) Který předpis určuje nejmenší vzájemnou vzdálenost křižovatek na místních komunikacích? 

a) Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
c) ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
d) ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

 

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) projektant po projednání se speciálním stavebním úřadem 
c) místně příslušný obecný 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) Bezbariérové úpravy na přechodech pro chodce mají zabezpečit jejich použití i pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Na přechodu pro chodce se standardně zřizuje 
snížený obrubník, jehož výška nad přilehlým povrchem vozovky smí být nejvíce: 

a) 40 mm 
b) 30 mm 
c) 20 mm 
d) 10 mm 

 

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   

 
 


