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Přijímací zkoušky pro navazující studium  12.9.2022 
Studijní program: Stavební inženýrství – BIM inženýring 

 
Jméno a Příjmení: …………………………….. 
 

 

 
Počet bodů: 
 

 
…..………………………………………… 

                          Příjmení a podpis zkoušejícího 
 

 

1. Mezi typy liniových základů nepatří: 
a) deska, 
b) základový pás, 
c) pilota.  

 

2. Únosnost plovoucích pilot závisí na: 
a) plášťovém tření 
b) únosnosti pod patou piloty 
c) na plášťovém tření i únosnosti pod 

patou piloty. 
 

3. Která z hodnot zemních tlaků je vyšší: 
a) aktivní zemní tlak, 
b) tlak v klidu. 

 

4. Stavební deník se vede: 

a) ode dne podpisu smlouvy o dílo, 
b) ode dne předání a převzetí staveniště, 
c) ode dne „prvního kopu“, 
d) ode dne položení základního kamene. 

 

5. Které medium neslouží jako teplonosná látka pro CZT (centrální zásobování teplem)? 

a) voda, 
b) pára, 
c) helium. 

 

6. Přepad ze septiku od rodinného domu se na dešťovou kanalizaci: 

a) může napojit, 
b) nemůže napojit, 
c) může napojit, pokud je DN min 400mm, 
d) může, pokud kanalizace ústí do recipientu. 

 

7. Která veličina je rozhodující pro stanovení únosnosti v ohybu ŽB trámu:  

a) pevnost betonu v tahu,  
b) pevnost výztuže v tahu, 
c) pevnost betonu ve smyku,  
d) pevnost výztuže v tlaku.  
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8. Hodnota meze pevnosti oceli 𝑓𝑢 se uplatní při posudku: 

a) ocelového prvku s dírami namáhaného na tah,  
b) ocelového prvku bez děr namáhaného na tah, 
c) ocelového prvku namáhaného na kroucení, 
d) ocelového prvku namáhaného na vzpěrný tlak,  
e) ocelového prvku namáhaného na smyk. 

 

9. Charakteristická hodnota pevnosti v ohybu 𝑓𝑚,𝑘 rostlého dřeva třídy C24 je: 

a) 24 kN, 
b) 24 MN, 
c) 24 Pa, 
d) 24 MPa. 

 
10. Velikost reakcí šikmého nosníku – krokve na statickém 

schématu vpravo, o parametrech: q = 4 kNm, L = 4 m a 
H = 3 m, se rovná: 

a) 𝑅𝑎𝑧 = 12 𝑘𝑁, 𝑅𝑏𝑧 = 12 𝑘𝑁, 𝑅𝑏𝑥 = 4,8 𝑘𝑁, 
b) 𝑅𝑎𝑧 = 10 𝑘𝑁, 𝑅𝑏𝑧 = 10 𝑘𝑁, 𝑅𝑏𝑥 = 0 𝑘𝑁, 

c) 𝑅𝑎𝑧 = 5 𝑘𝑁, 𝑅𝑏𝑧 = 5 𝑘𝑁, 𝑅𝑏𝑥 = 6 𝑘𝑁, 

d) 𝑅𝑎𝑧 = 12𝑘𝑁, 𝑅𝑏𝑧 = 12 𝑘𝑁, 𝑅𝑏𝑥 = 0 𝑘𝑁. 
 
 

11. Pokud je A plocha průřezu a F je osová síla, pak se napětí 
v tahu nebo tlaku určuje jako,:  

a) 𝜎 =
𝐹

𝐴
, 

b) 𝜎 =
𝐹

𝐴
, 

c) 𝜎 = 𝐹. 𝐴. 
 

12. Gerberový nosník je konstrukce: 

a) 1 × staticky neurčitá, 
b) staticky neurčitá tolikrát, kolikrát má nosník podpor, 
c) staticky určitá. 

 
13. Sdílení tepla – kondukcí (vedením) vyjadřuje stav: 

a) při kterém částice látky v oblasti s vyšší střední kinetickou energií předávají část své 
pohybové energie prostřednictvím vzájemných srážek částicím v oblasti s nižší 
střední kinetickou energií, 

b) při kterém částice látky v oblasti s nižší střední kinetickou energií předávají část své 
pohybové energie prostřednictvím vzájemných srážek částicím v oblasti s vyšší 
střední kinetickou energií, 

c) při kterém látka emituje do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření. 
d) kdy pohybem hmoty dochází k vzájemnému pohybu jednotlivých částí, které mají od-

lišnou teplotu, a tedy různou hustotu vnitřní energie, a tím se přenáší teplo. 
 

14. Co znamená pojem rekuperace tepla: 
a) snižování teploty přívodního vzduchu, 
b) zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, 
c) cirkulace teplého vzduchu, 
d) zvyšování teploty odpadního vzduchu. 
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15. Který z uvedených plynů má nejvyšší výhřevnost (i spalné teplo)? 
a) zemní plyn, 

b) svítiplyn, 

c) propan-butan, 

d) všechny výše uvedené plyny mají výhřevnost stejnou. 

 
16. Mezi hlubinné základy nepatří:  

a) kesony, 
b) studny, 
c) základové rošty, 
d) šachtové pilíře. 

 
17. Neúčinná výška komínového průduchu je: 

a) rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína, 
b) rozdíl výšek mezi půdicí vybíracího otvoru a komínovou hlavou, 
c) rozdíl výšek mezi osou sopouchu a půdicí komínového průduchu, 
d) rozdíl výšek mezi osou sopouchu a průnikem rovinou střechy. 

 
18. Inverzní střecha: 

a) má na povrchu patrný projev inverze, 
b) má obrácené pořadí tepelné izolace a hydroizolace, 
c) používá se v průmyslových aglomeracích, 
d) má tepelnou izolaci z minerální vlny.. 

 
19. 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. 

 
20. 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, 

 
 


