
Otázky bakalářských SZZ – obor R 
Tematický okruh: Realizace dopravních staveb 
 
Skupina 1 – Pozemní komunikace 
 
1. Zákon č. 13/1997 Sb.? Jak se tento zákon jmenuje? Co vše řeší? Vlastnictví PK, silniční pozemek. 
2. Rozdělení PK? Označování PK. Rozdíl mezi „kategorií“ a „návrhovou kategorií“. 
3. Napsat nejdůležitější zákony, vyhlášky, normy a další technické předpisy platné pro provoz, 

projektování a stavbu PK. 
4. Co je to křivolakost, jak se určí, k čemu se používá? Co je intenzita dopravy a kapacita komunikace? 
5. Specifika místních komunikací oproti PK v extravilánu. 
6. Doprava v klidu – zásady návrhu, dispozice řešení, zajištění potřebného počtu stání. 
7. Funkce PK, šířkové uspořádání PK. Nakreslete schematický příčný řez místní komunikací MO2p 

12,5/9,5/40 a vysvětlete písmenné a číselné znaky. 
8. Vztah návrhové, směrodatné a maximální povolené rychlosti. 
9. Rozhledy na PK. Druhy, kdy a kde se použijí, jak se stanoví? Rozhled ve směrovém oblouku. 
10. Vzorový příčný řez silnice v extravilánu – nakreslit a popsat vše podstatné. 
11. Prvky směrového vedení. Max. a min. délka přímé. Princip harmonické trasy. Vztah velikosti 

směrového oblouku a délky přímé.  
12. Stanovení min. poloměru směrového oblouku. Druhy směrových oblouků. Rozšíření jízdního pruhu 

ve směrovém oblouku. 
13. Přechodnice v silničním stavitelství. Důvody použití, její vlastnosti, jaká křivka se používá a její 

rovnice, délka, použití. 
14. Prvky výškového vedení. Niveleta - poloha a umístění. Výškový polygon a zaoblení nivelety. 
15. Sklony PK – podélné, příčné, výsledné. Stanovení min. a max. hodnot. 
16. Zemní těleso. Tvary zemního tělesa, sklony svahů a požadavky. Stavba zemního tělesa. 
17. Odvodnění – důvody, principy, způsoby. Odvodňovací zařízení – rozdělení, popis, působení, 

požadavky. 
18. Bezpečnostní zařízení – funkce, rozdělení, druhy, zásady návrhu a požadavky. 
19. Křížení a křižovatky. Rozdíl, možné případy. Úhel křížení, vzdálenost křižovatek, základní 

požadavky na návrh křižovatky. Užití jednotlivých typů ve městě, kapacita, vliv chodců na kapacitu. 
20. Negativní účinky dopravy na životní prostředí. 
21. Vozovky, rozdělení, výhody a nevýhody. 
22. Skladba konstrukce vozovky, funkce jednotlivých vrstev, vstupní údaje pro návrh a posouzení 

konstrukce vozovky. 
23. Návrhová úroveň porušení - co vyjadřuje, jak se stanoví, co ovlivňuje. Dopravní zatížení, jeho 

charakteristiky a způsob stanovení. 
24. Rozdělení zemin – vlastnosti, zkoušení 
25. Kamenivo – rozdělení, základní zkoušky, výroba 
26. Asfaltová pojiva – rozdělení, vlastnosti, základní zkoušky 
27. Rozdělení asfaltových směsí 
28. Výroba, pokládka a hutnění asfaltových směsí 
29. Hydraulicky stmelené materiály – základní vlastnosti 
30. CB kryty – jejich funkce a použití 
31. Rozdělení recyklace materiálů v silničním stavitelství 
32. Autobusová nádraží – základní dělení, části BUS nádraží a základní principy návrhu 
33. Typy autobusových zastávek dle umístění – použití, výhody, nevýhody 
34. Hromadné garáže – základní dělení, parametry provozu, rampy a jejich rozdělení 



35. Protihlukové stěny – členění dle použitého materiálu, výhody, nevýhody 
36. Mostní vozovky – typy souvrství, funkce jednotlivých vrstev, používané materiály 
37. Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
38. Dopravní značení – svislé i vodorovné – dělení, užití, odlišnosti pro místní komunikace 
39. Městská hromadná doprava – druhy, návrh, možnosti řešení, preference MHD 
40. Nemotoristická doprava – hlavní zásady při návrhu pěších a cyklistických komunikací, dělení, šířkové 

uspořádání, společný vs. oddělený provoz. 
 

Skupina 2 – Železniční stavby 
 
1. Doprava – doprava/přeprava, kolejová doprava, zákon č. 266/1994 Sb.  
2. Železniční přejezd – názvosloví, princip návrhu a posouzení, zabezpečení 
3. Metro – konstrukční řešení 
4. Tramvaje – konstrukční řešení 
5. Metro, tramvaje – obecné charakteristiky 
6. SŽDC s.o. – organizační struktura, předpisy používané pro stavbu dráhy 
7. Členění a stavba tělesa železničního spodku konstrukčních vrstev tohoto tělesa, konstrukce železniční 

tratě, základní pojmy, dělení.  
8. Skladby pražcového podloží 
9. Odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku  
10. Zkoušky prováděné na vrstvách pražcového podloží 
11. Konstrukce železničního svršku, klasický a neklasický železniční svršek 
12. Vývoj upevnění kolejnic k podporám 
13. PJD – výhody/ nevýhody, typy systémů 
14. Výhybky 
15. Stykovaná kolej 
16. Bezstyková kolej 
17. BOZP – základní znalosti, předpisy 
18. Geosyntetické materiály v železničním spodku 
19. Vady, údržba a opravy kolejnic 
20. Konstrukční a geometrické parametry koleje 
21. Zřizování GPK 
22. Vady GPK, diagnostické prostředky 
23. Stavba koleje bez snášení kolejového roštu – rekonstrukce železničního svršku 
24. Stavba koleje bez snášení kolejového roštu – rekonstrukce železničního spodku 
25. Tramvajové tratě – konstrukce tramvajové tratě 
26. Svahy kolejových staveb – návrh, výstavba a údržba 
27. Speciální konstrukce železničního spodku, přechodové oblasti mostů 
28. Pružné a environmentální prvky v železničním stavitelství 
29. Údržba tramvajových tratí a metra během výluky a bez výluky 
30. Hluk a vibrace na kolejových stavbách  
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