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Ústní maturitní zkouška 

POZEMNÍ  STAVITELSTVÍ 
 

30 tematických okruhů 
zkouška probíhá  15 minut 

    příprava na zkoušku    30 minut   
 
 

1. Přípravné práce, zemní práce, veřejná kanalizace 
(průzkumy, vytyčení, provádění, zajišťování a odvodnění výkopů, systémy veřejné kanalizace)  

 
2. Konstrukční systémy, řádová architektura (stěnové, skeletové a kombinované, konstrukční systémy 

hal). 
 

3. Druhy rodinných domů, vnitřní instalace vodovodu, ohlášení stavby, stavební povolení (umístění RD, 
stavba a ŽP, přípojky, vnitřní rozvody, materiál, spojování). 

 
4.  Druhy bytových domů a dispoziční řešení bytů, plynovod, doba výstavby, stanovení ceny stavby 

(typologie bydlení, přípojky, vnitřní rozvody, materiál, spojování, požární ochrana). 
 

5. Základové konstrukce (plošné a hlubinné, konstrukční zásady). 
 

6. Svislé nosné konstrukce, věnce, kleštiny a historické zdivo 
 (stěny, sloupy, pilíře, vazby zdiva, technologické postupy, druhy římského zdiva).  

 
7. Konstrukce spodní stavby (stěny a konstrukce u podsklepených a nepodsklepených budov, 

doplňkové konstrukce).  
 

8. Izolace proti zemní vlhkosti, vodě a radonu (zásady návrhu, druhy, materiál, spojování a 
technologie).  

9. Klenby a dřevěné stropy (druhy kleneb v historických obdobích, novodobé, rozdělení dřevěných 
stropů, statické působení, realizace). 

 
10. Stropy keramické, železobetonové a ocelové (rozdělení dle technologie a podle statického 

působení). 
 

11. Typologie schodišť, názvosloví, druhy, návrh schodiště- výpočet stupňů, schodiště a kompenzační 
pomůcky pro ZTP, rampy). 

 
12. Konstrukce vnitřních a vnějších schodišť, detaily (vřetenová, s prostě uloženými stupni, pilířová, 

visutá, desková, zavěšená, schodnicová). 
 

13. Povrchové úpravy novodobé a historické, zateplování stěn, návrh a řešení nízkoenergetických a 
pasivních domů (omítky, sgrafito, obklady, malby, nátěry, tapety, hlavní zásady řešení NED a PD). 

 
 14. Kanalizace a vliv rozvodů na dispoziční a stavebně konstrukční řešení budovy 
  (napojení na veřejný řad, přípojka, vnitřní rozvody). 
 
 15. Sklonité střechy a hromosvod 
  (tvary střech, tesařské konstrukce, základní tesařské prvky, krovy, části hromosvodu). 



 16. Ploché střechy a jejich využití ve funkcionalistické architektuře 
( způsoby odvodnění, druhy plochých střech, skladby střešních plášťů, hlavní teze funkcionalistické 
architektury, Le Corbusier). 

 
17.  Podlahy, kročejová neprůzvučnost a podlahové vytápění 

(druhy, skladby a vlastnosti podlah). 
 
 18. Otvory ve zdech a technologie osazování zárubní a oken 
  (druhy otvorů, ostění, nadpraží, překlady). 

 
19.  Převislé, vystupující a ustupující konstrukce 

(funkce, konstrukce a materiálová řešení, balkóny, lodžie, pavlače, arkýře, římsy, lizény, rizalit, atika   
a ustupující podlaží). 

 
20. Komíny a ventilační průduchy- vytápění a větrání budovy 
 (zdroje tepla, druhy vytápění, rozvody, druhy přirozeného větrání a vzduchotechnika).  

 
 21. Klempířské práce a výrobky 
  (materiály, spojování, připevňování, výrobky, detaily oplechování a lemování). 
 
 22. Skládaná a povlaková krytina střech 

(krytiny z organických hmot, keramická, betonová, břidlicová, plechová, povlaková, technologie 
pokládání krytiny). 

 
23. Příčky 

(druhy příček podle materiálu, technologie, konstrukce, jednoduché, dvojité příčky a jejich vazby na 
nosné konstrukce). 

 
 24. Zvukové izolace, izolace proti otřesům a chvění a stavebná akustika 
  (materiály, šíření zvuku v budovách, vzduchová a kročejová neprůzvučnost, zásady výpočtu). 
 

25. Tepelné izolace a tepelná technika 
(materiály a jejich vlastnosti, umístění tepelných izolací, tepelně technické výpočty, tepelné mosty a 
jejich odstranění). 

 
 26. Poruchy budov a jejich odstraňování 

(diagnostika poruch, odstraňování poruch u základových konstrukcí, svislých nosných konstrukcí a 
 stropů). 
 
27.  Adaptace budov 

(dodatečné otvory ve zdi, bourání, vestavba příček, vložené stropy a stavební výkresy adaptací). 
 
 28. Odstranění vlhkosti stěn, dodatečné hydroizolace spodní stavby a poruchy plochých střech 

(metody, postupy, materiálová řešení, způsoby řešení). 
 

 29. Montované konstrukční systémy, občanská výstavba a bezbariérový provoz 
  (stěnové a skeletové systémy, charakteristika občanské výstavby a odstranění bariér). 

 
30. Truhlářské a zámečnické výrobky  

  (okna, dveře, vrata, světlíky, žebříky a historický vývoj oken). 
 
 
 
  Schválil dne: 30.9.2019        Ing. Bc.Tomáš Langer, 
                 ředitel školy 


