
Zkušební test pro přijímací řízení do navazujícího magisterského 

studia oboru Pozemní a průmyslové stavitelství 
 
1. Inverzní střecha: 

a) Je plochá střecha, která je shora zakončena vegetační vrstvou. 

b) Je plochá střecha, která má zaměněno pořadí tepelné izolace a parotěsné vrstvy. 

c) Je plochá střecha, která má zaměněno pořadí tepelné izolace a hydroizolace. 

d) Je šikmá střecha, která má zaměněno pořadí hydroizolace a parotěsné vrstvy. 

 

Správná odpověď: c) 

 

 

2. Parotěsná vrstva ve skladbě ploché či šikmé střechy: 

a) Omezuje pronikání vodní páry dovnitř střešního pláště. 

b) Brání kondenzaci vodní páry na dolním povrchu střechy. 

c) Brání kondenzaci vodní páry na horním povrchu střechy. 

d) Má mít minimální difúzní odpor. 

 

Správná odpověď: a) 

 

 

3. Tepelný most je část konstrukce, která má: 

a) Součinitel prostupu tepla U výrazně nižší než okolní konstrukce 

b) Součinitel prostupu tepla U jen nepatrně nižší než okolní konstrukce 

c) Součinitel prostupu tepla U výrazně vyšší než okolní konstrukce 

d) Součinitel prostupu tepla U  5,0 W.m-2.K-1 

 

Správná odpověď: c) 

 

 

4. Dřevěné trámové stropy: 

a) Vykazují malou tuhost ve vodorovné rovině. 

b) Vykazují velkou tuhost ve vodorovné rovině. 

c) Je možno navrhnout pro zlepšení prostorové tuhosti zděné budovy. 

d) Je třeba je navrhovat po maximálních svislých vzdálenostech 2,4 m. 

 

Správná odpověď: a) 

 

 

5. Mezi plošné základy nepatří: 

a) Základové patky. 

B Základové rošty. 

c) Kesony. 

d) Základové desky. 

 

Správná odpověď: c) 

 

 

 



6. Filtrační vrstva ve skladbě vegetační střechy: 

a) Filtruje UV záření, aby nepoškozovalo hydroizolaci. 

b) Neutralizuje kyselé deště. 

c) Brání vyplavování drobných částic z vegetační vrstvy do kanalizace. 

d) Filtruje mikroorganismy, aby nedocházelo k biologické korozi některých dalších vrstev 

střechy. 

 

Správná odpověď: c) 

 

 

7. Na vyobrazení je znázorněn následující typ krovu: 

a) Ležatá stolice bez vazného trámu. 

b) Ležatá stolice. 

c) Stojatá stolice. 

b) Dvojité věšadlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správná odpověď: b) 

 

 

8. Označení třídy betonu C 16/20 znamená, že beton: 

a) Má krychelnou pevnost v tahu 16 MPa. 

b) Má krychelnou pevnost v tlaku 16 MPa. 

c) Má krychelnou pevnost v tlaku 20 MPa. 

d) Má krychelnou pevnost v tlaku v rozmezí 16 až 20 MPa. 

 

Správná odpověď: c) 

 

 

9. Hnané pažení se používá při provádění výkopů: 

a) Ve skalních a poloskalních horninách. 

b) V blízkosti vodních toků. 

c) Pod úrovní hladiny podzemní vody. 

d) V nesoudržných a zvodnělých zeminách. 

 

Správná odpověď: d) 



10. Plovoucí piloty: 

a) Přenášejí zatížení do základové půdy třením na plášti. 

b) Přenášejí zatížení do základové půdy v důsledku vetknutí do únosné vrstvy. 

c) Přenášejí zatížení do základové půdy v důsledku kontaktu dolní části s únosnou vrstvou. 

d) Přenášejí zatížení do základové půdy třením na plášti a v důsledku vetknutí do únosné vrstvy. 

 

Správná odpověď: a) 

 

 

11. Podle poklesu dotykové teploty podlahy 10,N rozlišuje ČSN 73 0540-2 (2011) 

kategorie podlah: 

a) Teplé, méně teplé a studené. 

b) Velmi teplé, teplé, méně teplé a studené. 

c) Teplé, méně teplé, chladné a studené. 

d) Velmi teplé, teplé a studené. 

 

Správná odpověď: b) 

 

 

12. Revizní šachta u ležatého potrubí vnitřní kanalizace: 

a) Musí být přístupná reviznímu technikovi. 

b) Nachází se v ní hlavní uzávěr na potrubí. 

c) Nachází se v ní patkové koleno. 

d) Nachází se v ní čistící kus na ležatém potrubí. 

 

Správná odpověď: d) 

 

 

13. Monolitické železobetonové stropy ve formě křížem vyztužených desek se navrhují: 

a) U obdélníkových půdorysů, kde poměr stran ve větší než 1 : 3. 

b) U obdélníkových půdorysů, kde poměr stran ve větší než 1 : 2,5. 

c) U půdorysů tvaru čtverce, eventuálně u obdélníkových půdorysů s poměrem stran menším 

než 2:1. 

d) Pouze u průmyslových budov. 

 

Správná odpověď: c) 

 

 

14. Asfaltové pásy typu S: 

a) Nejsou vhodné pro hlavní hydroizolaci plochých střech. 

b) Mají tloušťku krycích vrstev nad 1 mm. 

c) Nemají krycí vrstvy. 

d) Mají krycí vrstvu pouze z jedné strany. 

 

Správná odpověď: b) 

 

 

15. Zdivo z plných pálených cihel na vápenocementovou maltu: 

a) Má velmi vysokou pevnost ve smyku. 

b) Má velmi vysokou pevnost v tahu. 



c) Má malou pevnost v tahu a ve smyku. 

d) Má větší pevnost v tahu než v tlaku. 

 

Správná odpověď: c) 

 

 

16. Hydroakumulační vrstva se navrhuje: 

a) U šikmých střech 

b) U střešních zahrad. 

c) U pojížděných střech. 

d) U plochých střech s malým sklonem. 

 

Správná odpověď: b) 

 

 

17. Tepelný odpor má jednotku: 

a) m2.K.W-1. 

b) W.m-2.K-1. 

c) W.m-1.K-1. 

d) W.m.K-1. 

 

Správná odpověď: a) 

 

 

18. Účel větracího potrubí vnitřní kanalizace je: 

a) Vyrovnání tlaku vzduchu v potrubí vnitřní kanalizace, aby nedocházelo k odsávání vody 

v zápachových uzávěrkách. 

b) Vytvořit v potrubí vnitřní kanalizace přetlak. 

c) Vytvořit v potrubí vnitřní kanalizace podtlak. 

d) Souběžně zajišťuje odvětrání přilehlých místností. 

 

Správná odpověď: a) 

 

 

19. U Gerberových nosníků v místech kloubů: 

a) Hodnota posouvající síly je rovna nule. 

b) Hodnota ohybového momentu je rovna nule. 

c) Hodnota normálové síly je rovna nule. 

d) Hodnota ohybového momentu i posouvající síly je rovna nule. 

 

Správná odpověď: b) 

 

 

20. Parotěsná vrstva v ploché střeše: 

a) Musí mít minimální difúzní odpor. 

b) Na velikosti difúzního odporu zde nezáleží. 

c) Musí mít vysoký difúzní odpor. 

d) Musí být provedena co nejdále od vnitřního povrchu. 

 

Správná odpověď: c) 


