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Zkušební text pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu 
Stavební inženýrství – Městské inženýrství 

 
Datum konání: 12. září 2022                                                                           
                                                                                                  …………………………………………………………. 
                                                                                                               příjmení a jméno uchazeče 
Počet bodů: ………………………….                                                  
                                                                                                 ………………………………………………………….. 
                                                                                                             příjmení a podpis opravujícího 
 

1. Jedním ze základních nástrojů územního plánování definovaných současnou platnou legislativou 

je dokument, který se nazývá: 

a) Politika rozvoje státu. 

b) Zásady rozšiřování území. 

c) Územně analytické podklady. 

d) Územní plán velkého územního celku. 

2. Regulační plán může pořizovat: 

a) Ministerstvo pro místní rozvoj. 

b) Obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

c) Agentura pro regionální rozvoj. 

d) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

3. Zkratka ÚSES se nejčastěji užívá v souvislosti s: 

a) Ochranou přírody a krajiny. 

b) Ochranou zemědělského půdního fondu. 

c) Ochranou kulturních památek. 

d) Ochranou staveb technické infrastruktury. 

e)  

4. Co je hlavním cílem územního plánování? 

      a. vyvážený vztah požadavků na kvalitní životní prostředí, sociálních požadavků a požadavků a    

          požadavků na hospodářský rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž jsou  

          ohroženy podmínky života budoucích generací 

     b.  návrh optimálního uspořádání řešeného území 

     c. zajištění správného rozvržení funkčních ploch ve městě 

    d. na základě regulí chránit charakter a hodnoty území 

 

5. Které dokumentace patří mezi územně plánovací dokumentace? 

     a. Územní a regulační plán 

    b. Územní plán a urbanistická studie 

    c.  Zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán 

   d.  Zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán a urbanistická studie 
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6. Ochranná pásma IS dle normy ČSN 73 6005 chrání: 

                           a) samotnou inženýrskou síť 

                           b) okolní objekty 

                           c) horninové prostředí 

                           d) hladinu podzemní vody 

 

7. Bezpečnostní pásma dle energetického zákona š. 176/2022 chrání: 

                           a) samotnou inženýrskou síť 

                           b) okolní objekty a obyvatelstvo 

                           c) horninové prostředí 

                           d) hladinu podzemní vody 

 

8. K čemu slouží vodojem: 

                           a) k zásobování spotřebiště pitnou vodou 

                           b) k požárním účelům 

                           c) k vyrovnání tlaků ve vodovodní síti 

                           d) všechny odpovědi jsou správné 

 

9. Podle prostorové normy ČSN 73 6005 rozeznáváme tzv. kategorie vedení, …:  

      a) kterých je šest – nadřazená, dálková, tranzitní, vedlejší, přípojková a vnitřní 

                rozvody v objektech 

      b) kterých je pět – nadřazená, dálková, tranzitní, vedlejší a přípojková. 

      c) které jsou čtyři – nadřazená, hlavní, vedlejší a podružná. 

      d) které jsou tři – dálková, místní a vedlejší (přípojková). 

 

10. Podzemní zásobníky plynu jsou zpravidla: 

      a) uměle vybudované podzemní objekty pro uskladnění plynu. 

      b) uměle vybudované nebo přírodní objekty pro uskladnění plynu v místě jeho  

                spotřeby 

      c) přírodní objekty pro uskladnění velkého množství plynu. 

      d) objekty k uskladnění plynu (nejčastěji LPG) na čerpacích stanicích. 

 

11. Požadavky na bezbariérové užívání společných prostor a domovního vybavení se uplatní u 

bytového domu obsahující: 

a. nejméně 3 byty 
b. více než 3 byty 
c. více než 4 byty 
d. počet bytů není stanoven 
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12. Okna v obytných a pobytových místnostech upravitelného bytu smí mít parapet 

a. nejvýše 850 mm nad podlahou 
b. nejvýše 750 mm nad podlahou 
c. nejvýše 600 mm nad podlahou 
d. nejvýše 900 mm nad podlahou 

 

13. Překážky na komunikacích pro chodce musí být osazeny tak, aby: 

a. byl vždy zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 1500 mm 
b. byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 900 mm 
c. byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 1500 mm, 

v odůvodněných případech možno místně zúžit až na 900 mm 
d. byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 1500 mm, 

v odůvodněných případech možno zúžit nejvýše v délce 1200 mm až na 900 mm 
 

14. Na železničním nástupišti slouží osobám se zrakovým postižením k orientaci při podélném 

pohybu po něm:  

a. varovný pás na speciální dráze 
b. vodicí pás 
c. vodicí linie s funkcí varovného pásu 
d. hmatný pás 

 

15. Parametry schodiště v bezbariérově užívaných objektech  

a. sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo 
vyrovnávacího stupně větší než 160 mm 

b. sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 33° a výška schodišťového nebo 
vyrovnávacího stupně větší než 160 mm; to neplatí pro stavby bytových domů s výtahem, kdy 
sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 35° 

c. sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo 
vyrovnávacího stupně větší než 160 mm včetně staveb bytových domů s výtahem 

d. sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo 
vyrovnávacího stupně větší než 160 mm; to neplatí pro stavby bytových domů s výtahem 

 

16. Kritéria pro hodnocení veřejných zakázek dle ZZVZ č. 134/2016 Sb. 

       a.  Nejnižší nabídková cena 

       b.  Ekonomická výhodnost nabídky 

       c.  Nejnižší náklady životního cyklu 

      d.  Technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti  

 

17. Organizační struktura malých a drobných stavební společností 

       a. Liniová 

       b. Liniově štábní 

       c. Projektová 

       d. Maticová 
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18. Dokumentaci o průběhu realizace stavby tvoří 

      a. dokumentace skutečného provedení stavby, 

      b. Stavební deník, doklady týkající se skutečného provedení stavby, 

      c. Jednoduchý záznam o vedení stavby, DPS-dokumentace provedení stavby, 

      d. Stavební deník, zápisy z kontrolních dnů, 

 

19. K proplácení smluvně sjednaných prací se používá: 

      a. Zálohový list, splátkový list, faktura 

      b. Zálohový list, splátkový list, dílčí faktura, konečná faktura 

      c. Splátkový list, faktura 

     d. Zálohový list, faktura 

 

20.  Kalkulační členění nákladů při realizaci stavební činnosti 

      a.  přímé náklady, nepřímé náklady, 

      b. přímé náklady, nepřímé náklady, režie, 

      c. přímé náklady, nepřímé náklady, zisk, 

      d. přímé náklady, výrobní a správní režie. 

 

 


