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Příloha č. 2 

ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2016 – 2017 
na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

Informace o písemných přijímacích zkouškách 
(úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, 

a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

Navazující magisterský studijní program 
„N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ 

Angličtina 
(pouze uchazeči o obor 3708T017 – PL – Provoz a řízení letecké dopravy) 

Varianta 1 

Choose the best words to complete each sentence (8 bodů) 

1. You’ll get a free month’s subscription, _____ you renew your membership by the end 
of January 

 a) .............. unless b) ........... however c) ........... provided d) ..............before 

2. The _____ faulty 

 a) ...... equipments b) ........ equipment c) ......... equipment d) ....... equipments 

  are  was  were  were 

3. The room _____ for a meeting today 

 a) .... is being used b) ............. is used c) ................. used d) ............. is using 

4. _____ passengers allowed in this area? 

 a) .....................Is b) ................... Do c) .................. Can d) .................. Are 

5. The newspaper _____ that this was the third incident this month. 

 a) .................. say b) ................. said c) ............... report d) ........... to report 

6. Two men _____ a plane at Moscow airport 

 a) ........ kidnapped b) ....... hitch-hiked c) ........... hijacked d) ...............lapsed 

7. If I can keep _____ this speed, we won’t be late. 

 a) .................... up b) ................... for c) ...................into d) .................. until 

8. We’re _____ stand C65. 

 a) ..................... in b) .................... to c) ................... on d) .................... for 
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Rearrange the words to make sentences / questions (4 body) 

9. basically / continue / need / so / heading / to / with / you / your / current 

So, you basically need to continue with your current heading. 

10. of / aspect / your / do / most / you / job / enjoy / what ? 

What aspect of your job do you enjoy most? 

11. allow / computer / doesn’t / fly / in / manually / other / pilot / the / the / to / words 

In other words the computer doesn´t allow the pilot to fly manually. 

12. another / have / it / problem / put / serious / to / way / we / a 

To put it another way we have a serious problem. 

Underline the correct option (4 body) 

13. The flight was shouldn’t / not meant to / supposed to depart at 1600 hours but way 
delayed because of fog. 

14. Watch out for / Pay attention microburst activity near runway 27L / 37L. 

15. The cabin needs to clean / cleaning. 

16. While / During flight an airplane pressurizes and depressurizes, causing some passengers 

discomfort. 

Rearrange the letters to form the missing words (1 bod) 

17. ln a lot of aircraft, pumps are required to feed the fuel through (soshe) _____ hoses 

from the cells to the engine. 

Complete the text below with the following phrases and was or were (8 bodů) 

an isolated event / operating / a similar occurrence  / badly hit / not compromised / advised / also 

restricted / not seriously affected 

Computer crash causes massive disruption in Air Traffic 

A computer crash yesterday morning caused delays for tens of thousands of air passengers. 

The United Kingdom´s air traffic control system (18) _____ was badly hit by the computer crash, 
with traffic being worst affected at Heathrow, Gatwick, Manchester and Stansted airports. 

Heathrow airport, which usually handles more than a thousand flights per day, reported 

an average two-hour delay on departing flights. Arrivals at the same airport (19) _____ were also 
restricted. During the morning, controllers at Gatwick airport were only able to handle around ten 
outbound flights per hour, whereas normally they deal with 30 to 40. While Manchester airport 

(20) _____ was not seriously affected, Stansted airport reported that it was operating at just 
60% capacity in the morning. Passengers planning to fly to or from these airports yesterday (21) 
_____ were advised to contact their airline before leaving home. 

The computer system, which crashed just after 6 am, (22) _____ was operating 

again within an hour. NATS (National Air Traffic Services) declared that there were no further 
problems once the system returned and they assured the public that it (23) _____ was 
an isolated event which would not be repeated. They emphasized that safety (24) _____ was 

not compromised at any moment during the breakdown. 
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Critics of the British air traffic control system blame the privatization of NATS for this latest 
problem. They point out that this is not the first time that something like this has happened. 
In the summer of 2000 there (25) _____ was a similar occurrence. 

Varianta 2 

Choose the best words to complete each sentence (8 bodů) 

1. You’ll get a free month’s subscription, _____ you renew your membership by the end 

of January 

 a) .............. unless b) ........... however c) ........... provided d) ..............before 

2. We arrived _____ the airport in time. 

 a) .................... --- b) ....................on c) ..................... in d) .................... at 

3. The room _____ for a meeting today. 

 a) .... is being used b) ............. is used c) ................. used d) ............. is using 

4. _____ passengers allowed in this area? 

 a) .....................Is b) ................... Do c) .................. Can d) .................. Are 

5. We’re _____ unload the plane. 

 a) ................... will b) ..............  going c) ................ won’t d) ........... going to 

6. Two men _____ a plane at Moscow airport. 

 a) ........ kidnapped b) ....... hitch-hiked c) ........... hijacked d) ...............lapsed 

7. If I can keep _____ this speed, we won’t be late. 

 a) .................... up b) ................... for c) ...................into d) .................. until 

8. Did the tug break _____? 

 a) ..................... in b) ................ back c) .................. over d) ............... down 

Rearrange the words to make questions (4 body) 

9. basically / continue / need / so / heading / to / with / you / your / current 

So, you basically need to continue with your current heading. 

10. hours / week / average / how / on / work / many / a / you / usually / do 

How many hours do you usually work a week on average? 

11. allow / computer / doesn’t / fly / in / manually / other / pilot / the / the / to / words 

In other words the computer doesn´t allow the pilot to fly manually. 

12. you / aviation / start / carrier / your / when / did / in 

When did you start your career in aviation? 
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Underline the correct option (4 body) 

13. The flight was shouldn’t / not meant to / supposed to depart at 1600 hours but way 
delayed because of fog. 

14. Watch out for / Pay attention microburst activity near runway 27L / 37L. 

15. The cabin needs to clean / cleaning. 

16. While / During flight an airplane pressurizes and depressurizes, causing some passengers 

discomfort. 

Rearrange the letters to form the missing words (1 bod) 

17. ln a lot of aircraft, (supmp) _____ pumps are required to feed the fuel through hoses from 

the cells to the engine. 

Complete the text below with the following phrases and was or were (8 bodů) 

an isolated event / operating / a similar occurrence  / badly hit / not compromised / advised / also 

restricted / not seriously affected 

Computer crash causes massive disruption in Air Traffic 

A computer crash yesterday morning caused delays for tens of thousands of air passengers. 

The United Kingdom´s air traffic control system (18) _____ was badly hit by the computer crash, 
with traffic being worst affected at Heathrow, Gatwick, Manchester and Stansted airports. 

Heathrow airport, which usually handles more than a thousand flights per day, reported 

an average two-hour delay on departing flights. Arrivals at the same airport (19) _____ were also 
restricted. During the morning, controllers at Gatwick airport were only able to handle around ten 
outbound flights per hour, whereas normally they deal with 30 to 40. While Manchester airport 

(20) _____ was not seriously affected, Stansted airport reported that it was operating at just 
60% capacity in the morning. Passengers planning to fly to or from these airports yesterday (21) 
_____ were advised to contact their airline before leaving home. 

The computer system, which crashed just after 6 am, (22) _____ was operating 
again within an hour. NATS (National Air Traffic Services) declared that there were no further 
problems once the system returned and they assured the public that it (23) _____ was 

an isolated event which would not be repeated. They emphasized that safety (24) _____ was 
not compromised at any moment during the breakdown. 

Critics of the British air traffic control system blame the privatization of NATS for this latest 
problem. They point out that this is not the first time that something like this has happened. 

In the summer of 2000 there (25) _____ was a similar occurrence. 

Varianta 3 

Choose the best words to complete each sentence (8 bodů) 

1. You’ll get a free month’s subscription, _____ you renew your membership by the end 
of January 

 a) .............. unless b) ........... however c) ........... provided d) ..............before 
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2. If it _____, we’ll be delayed 

 a) .................. rain b) ................ rains c) ............... to rain d) .............. raining 

3. As soon as we _____ the noise, we knew there was a problem. 

 a) ................. hear b) ............... heard c) ........ have heard d) ..... were hearing 

4. Can we delay departure _____ 2000 UTC? 

 a) .................... at b) ................... for c) ................. until d) ............ because 

5. We’re _____ unload the plane. 

 a) ................... will b) ..............  going c) ................ won’t d) ........... going to 

6. Two men _____ a plane at Moscow airport. 

 a) ........ kidnapped b) ....... hitch-hiked c) ........... hijacked d) ...............lapsed 

7. If I can keep _____ this speed, we won’t be late. 

 a) .................... up b) ................... for c) ...................into d) .................. until 

8. Did the tug break _____? 

 a) ..................... in b) ................ back c) .................. over d) ............... down 

Rearrange the words to make questions (4 body) 

9. basically / continue / need / so / heading / to / with / you / your / current 

So, you basically need to continue with your current heading. 

10. hours / week / average / how / on / work / many / a / you / usually / do 

How many hours do you usually work a week on average? 

11. allow / computer / doesn’t / fly / in / manually / other / pilot / the / the / to / words 

In other words the computer doesn´t allow the pilot to fly manually. 

12. you / aviation / start / carrier / your / when / did / in 

When did you start your career in aviation? 

Match the words below with the definitions (5 bodů) 

calculate / track / fix / endurance / chart / compass / destination / en route 

13. the longest time an aircraft is able to fly without stopping _____ endurance 

14. a map used for planning and marking a route _____ chart 

15. a piece of equipment that shows your direction _____ compass 

16. the place you are travelling to _____ destination 

17. the line on a map that an aircraft follows _____ track 

Complete the text below with the following phrases and was or were (8 bodů) 

an isolated event / operating / a similar occurrence  / badly hit / not compromised / advised / also 

restricted / not seriously affected 
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Computer crash causes massive disruption in Air Traffic 

A computer crash yesterday morning caused delays for tens of thousands of air passengers. 
The United Kingdom´s air traffic control system (18) _____ was badly hit by the computer crash, 

with traffic being worst affected at Heathrow, Gatwick, Manchester and Stansted airports. 

Heathrow airport, which usually handles more than a thousand flights per day, reported 
an average two-hour delay on departing flights. Arrivals at the same airport (19) _____ were also 

restricted. During the morning, controllers at Gatwick airport were only able to handle around ten 
outbound flights per hour, whereas normally they deal with 30 to 40. While Manchester airport 
(20) _____ was not seriously affected, Stansted airport reported that it was operating at just 

60% capacity in the morning. Passengers planning to fly to or from these airports yesterday (21) 
_____ were advised to contact their airline before leaving home. 

The computer system, which crashed just after 6 am, (22) _____ was operating 

again within an hour. NATS (National Air Traffic Services) declared that there were no further 
problems once the system returned and they assured the public that it (23) _____ was 
an isolated event which would not be repeated. They emphasized that safety (24) _____ was 

not compromised at any moment during the breakdown. 

Critics of the British air traffic control system blame the privatization of NATS for this latest 
problem. They point out that this is not the first time that something like this has happened. 

In the summer of 2000 there (25) _____ was a similar occurrence. 
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a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

Navazující magisterský studijní program 
„N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ 

Bezpečnost systémů 
(pouze uchazeči o obor 3708T047 – BT – Bezpečnostní technologie v dopravě) 

1. Rovnovážný stav systému je stav, když (2 body) 

A) přechody mezi stavy probíhají v předepsaných mezích 

B) systém má nekonečně mnoho stavů 

C) počet stavů v systému je menší než 1024 

D) přechody mezi stavy systému jsou zanedbatelně krátké 

2. Prvky pasivní bezpečnosti moderního automobilu: (2 body) 

A) se aktivují při dopravní nehodě prostřednictvím elektronických a chemických zařízení 

B) jsou dány jen mechanickou konstrukcí vozidla 

C) lze rozdělit na prvky čistě tvarové a prvky, které se prostřednictvím dalších zařízení 

aktivují při dopravní nehodě 

D) jsou všechny aktivní během běžné jízdy a sledují stav vozidla i řidiče 

3. Bezpečností (security) systému nazýváme vlastnost, která (2 body) 

A) zaručuje, že systém bude pracovat po danou dobu s danou pravděpodobností 

B) chrání před vnější nepřátelskou silou 

C) zajišťuje přežití lidského elementu v systému i při jeho chybě 

D) umožňuje řídit tok informací uvolňovaných o systému do okolí 

4. Riziko je (1 bod) 

A) kvalitativním a kvantitativním vyjádřením míry ohrožení 

B) pokrm obsahující rýži 

C) schopnost ubránit se vnějším vlivům 

D) bezprostřední důsledek pohromy 
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5. Na váš e-mail přijde zprava od známé doručovatelské firmy s tím, že vám nebylo možno 
doručit balíček. Ve zprávě je uvedeno sledovací číslo (tracking No.) a odkaz, na který máte 
kliknout pro bližší podrobnosti. Vy však žádný balíček neočekáváte. 

Vaše reakce bude: (2 body) 

A) kliknu na příslušný odkaz 

B) přejdu na web doručovatelské firmy a do vyhledávače doručení zadám sledovací číslo, 

abych zjistil, zda vůbec existuje 

C) okamžitě vypnu počítač a případ ohlásím Policii ČR 

D) zvětším obraz na displeji a pozorně prostuduji použitou znakovou sadu 

6. Na váš server je prováděn útok DoS (Denial of Services). V tomto případě dojde: (1 bod) 

A) ke zřícení operačního systému DOS pro personální počítače 

B) k vyčerpání bateriové zálohy UPS 

C) znemožnění přístupu servisního technika k serveru 

D) znemožnění přístupu klientů na váš server 

7. K zajištění bezpečnosti přenosu informace byla použita asymetrická kryptografie. V tom 

případě: (2 body) 

A) klíč použitý pro šifrování bude stejný jako klíč použitý pro dešifrování 

B) klíč použitý pro přenos od jednoho počítače k druhému bude odlišný od klíče použitého 

pro přenos opačný 

C) klíče pro dešifrování a pro šifrování budou různé 

D) budou střídavě používána velká a malá písmena abecedy 

8. Co se rozumí aktivní bezpečností vozidla? (2 body) 

A) vlastnosti vozidla minimalizující škody v průběhu dopravní nehody 

B) vlastnosti vozidla minimalizující příčiny vzniku dopravní nehody 

C) vlastnosti vozidla minimalizující následky dopravní nehody po jejím vzniku 

D) vlastnosti vozidla minimalizující únik provozních tekutin 

9. Při nárazu automobilu do pevné přepážky se energie nárazu absorbuje (2 body) 

A) v brzdách 

B) v deformačních zónách karoserie 

C) v motoru a vstřikovacím ústrojí 

D) v řídící jednotce 

10. Odhadněte jakou brzdnou dráhu má osobní automobil při rychlosti 100 km/h na suché silnici 
(bez uvažování reakční doby řidiče): (1 bod) 

A) 17,7 m 

B) 83 m 

C) 40 m 

D) 107 m 
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11. Počítačový program je v Evropském právu: (2 body) 

A) chráněn podle směrnice EU 2004/52/ES 

B) chráněn průmyslovými právy (patent, užitný vzor) 

C) bez jakékoli ochrany 

D) chráněn autorským zákonem 

12. Při forenzní analýze počítače bude prvním úkolem soudního znalce (2 body) 

A) změřit napětí zdroje 

B) zabezpečit veškerá data a stavy stroje na nepřepisovatelná média 

C) odnést počítač do Faradayovy klece, aby se zabránilo rušení 

D) odpojit klávesnici a monitor 

13. Elektronická řídící jednotka v automobilu odebírá při 12V proud 6A. Celkový odebíraný výkon 
je: (2 body) 

A) 112 W 

B) 37 J 

C) 72 W 

D) 80 VA 

14. Pojistka se přepálí při 4 A. Jaké je na pojistce napětí při jejím přepálení, když odpor pojistky 
je 20 mΩ: (2 body) 

A) 80 mV 

B) 80 V 

C) 800 mV 

D) 8 V 
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Příloha č. 4 
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a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

Navazující magisterský studijní program 
„N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ 

Dopravní cesty a zařízení 
(pouze uchazeči o obor 3708T009 – DS – Dopravní systémy a technika) 

1. Při směrovém dopravním průzkumu se zjistí tyto dopravně inženýrské údaje ................. 1 bod 

A Intenzita, skladba dopravního proudu, směrovost 

B Intenzita, hustota, směrovost 

C Směrovost, skladba dopravního proudu, kapacita 

D Kapacita, směrovost, hustota 

2. Nakreslete schematický příčný řez dálnicí, okótujte a slovně popište jednotlivé prvky ... 5 bodů 

 b – kategorijní šířka dálnice 

 b1, b2 – dílčí volné šířky dálnice 

 a1, a2 – jízdní pruhy 

 d – střední dělící pás 

 v1 – vnější vodicí proužek 

 v2 – vnitřní vodicí proužek 

 c – zpevněná krajnice 

 e – nezpevněná krajnice 
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3. Vyjmenujte základní rozdělení svislého dopravního značení ........................................ 4 body 

výstražné dopravní značky (A) 

značky upravující přednost (P) 

zákazové dopravní značky (B) 

příkazové dopravní značky (C) 

informativní dopravní značky 

 zónové (IZ) 

 provozní (IP) 

 směrové (IS) 

 jiné (J) 

dodatkové tabulky (E) 

světelné signály 

dopravní zařízení 

4. Uveďte, který typ smogu neexistuje........................................................................... 1 bod 

A smog Londýnský  

B smog Pražský 

C smog Kalifornský 

D smog typu Ústí nad Labem 

5. Vysvětlete označení výhybky J 60 – 1:11 – 300, P, l, b .............................................. 2 body 

Jednoduchá výhybka, kolejnice tvaru 60 E1, úhel odbočení odbočné větve 1:11, 

poloměr v odbočné větvi R = 300 m, výhybka pravá, přestavník vlevo, uložena na 
betonových pražcích. 

6. Nakreslete dopravní schéma železniční stanice na dvoukolejné trati s plnou peronizací, 

vlečkou zaústěnou do sudé kolejové skupiny s jednou předávací kolejí a malým nákladovým 
obvodem, vyznačte: osové vzdálenosti kolejí, čísla kolejí, čísla výhybek ...................... 5 bodů 
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7. Jaké rozchody koleje jsou užívány v tramvajových sítích v ČR? ..................................... 1 bod 

A 760 a 1435 mm 

B 900 a 1435 mm 

C 1000 a 1435 mm 

D 1100 a 1435 mm 

8. Stejnosměrné trakční elektromotory nejsou .............................................................. 2 body 

A sériové 

B cize buzené 

C kompaundní 

D jednofázové 

9. Jak vznikají přídavné jízdní odpory silničního vozidla? ................................................ 2 body 

A sbíhavostí předních kol a jízdou po nerovné vozovce 

B sbíhavostí předních kol nebo jízdou po nerovné vozovce 

C odporem sjetých pneumatik 

D protivětrem 

10. Brzdnou stopu automobilu lze fotoaparátem nejlépe zdokumentovat .......................... 2 body 

A ve směru kolmém shora 

B ve směru kolmém ke směru jízdy 

C z nižší polohy ve směru jízdy 

D nezávisle na poloze fotoaparátu 
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a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

Navazující magisterský studijní program 
„N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ 

Dopravní inženýrství 
(pouze uchazeči o obor 3711T004 – IS – Inteligentní dopravní systémy) 

Varianta pro přijímací zkoušky v českém jazyce 

1. Jaké jsou základní dopravní veličiny? ....................................................................... 2 body 

A intenzita, kapacita, typy vozidel 

B sklon, šířka, křivolakost 

C intenzita, hustota, rychlost 

2. Podle které veličiny určujeme úroveň kvality dopravy? ............................................... 2 body 

A intenzita 

B hustota 

C skladba dopravního proudu 

3. Co je tranzitní doprava? .......................................................................................... 2 body 

A Nákladní doprava na území města 

B Doprava, jejíž zdroj i cíl leží mimo sledovanou oblast 

C Dálková doprava osob i nákladu 

4. K čemu slouží tzv. jednotkové (přepočtené) vozidlo? ................................................. 2 body 

A K úpravě počtu naměřených vozidel na základě jejich typů 

B Ke zohlednění počtu cestujících ve vozidlech 

C K měření dopravních veličin dopravního proudu (také „plovoucí vozidlo“) 

5. Jaké jsou základní typy modelů dopravy? ................................................................. 2 body 

A pěší, automobilové, železniční a další 

B matematické, grafické 2D a 3D zobrazení 

C mikroskopické, mezoskopické a makroskopické 
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6. Co nazýváme systémem automatického sledování dopravy? ....................................... 2 body 

A Kontinuální měření dopravních dat pomocí dopravních senzorů instalovaných 

v infrastruktuře 

B Rozsáhlý kamerový systém ovládaný z centrálního pracoviště 

C Dopravní detektory usnadňující měření při dopravních průzkumech 

7. Co znamená pojem indukce dopravy? ...................................................................... 2 body 

A Jev, který umožňuje sledovat dopravní parametry na základě indukčních smyček 

umístěných v dopravní infrastruktuře 

B Nárůst počtu vozidel v místech s nedostatečnou kapacitou infrastruktury (typicky 

v centrech měst) 

C Nárůst poptávky po dopravě vyvolaný nabídkou nové kapacity spojení (nová či rozšířená 

komunikace) 

8. Co udává parametr kapacity komunikace? ................................................................ 2 body 

A Počet vozidel, která projedou profilem komunikace při dodržení maximální povolené 

rychlosti 

B Maximální počet vozidel, která mohou projet profilem komunikace za daných podmínek za 

jednotku času 

C Počet vozidel v prostoru komunikace v případě vytvoření kolony 

9. Co udává ukazatel relativní nehodovosti ................................................................... 2 body 

A Množství dopravních nehod na sledovaném úseku komunikace 

B Množství dopravních nehod na určitém úseku komunikace (křižovatce) ve vztahu 

k dopravnímu výkonu (intenzitě provozu) 

C Počet dopravních nehod s ohledem na význam sledované komunikace 

10. K čemu slouží prognóza dopravy.............................................................................. 2 body 

A K určení výhledových objemů dopravy jako podklad pro další rozvoj infrastruktury 

B Ke krátkodobému odhadu dopravní situace ve sledované oblasti 

C Ke zhodnocení dopadů plánovaných aktivit na plynulost dopravy 

11. Uveďte různé typy dopravních průzkumů (dělení, příklady, …) ................................... 5 bodů 

Varianta pro přijímací zkoušky v anglickém jazyce 

1. The basic traffic parameters are: ............................................................................. 2 body 

A traffic volume, capacity, types of vehicle 

B gradient, width, curvature 

C traffic volume, density, speed 
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2. Which traffic parameter determines the level of quality? ............................................ 2 body 

A traffic volume 

B density 

C types of vehicles 

3. What is the transit transport? .................................................................................. 2 body 

A Freight transport in the city 

B Transport, whose source and destination is outside the monitored area 

C Long distance transport of passengers or cargo 

4. What is the passenger car unit (equivalent)? ............................................................ 2 body 

A A method for conversion of the number of vehicles based on their types 

B Index number of passengers in the vehicle 

C Floating vehicle for traffic flow measurements 

5. Basic types of transport models are ......................................................................... 2 body 

A pedestrian, automotive, rail and others models 

B mathematical, graphical 2D and 3D display 

C microscopic, mezoscopic and macroscopic 

6. What is the automatic traffic monitoring? ................................................................. 2 body 

A Continuous measurement of traffic data with traffic sensors installed in the infrastructure 

B Extensive camera system operated from a central workstation 

C Special traffic detectors for manual traffic surveys 

7. What is the induced traffic? ..................................................................................... 2 body 

A A phenomenon which allows you to monitor traffic parameters based on inductive loops 

placed in transport infrastructure 

B High number of vehicles in areas with low infrastructure capacity (city centers) 

C Increase of traffic volume caused by an offer of new traffic capacity (new or improved 

roads) 

8. What specifies the parameter of road capacity? ........................................................ 2 body 

A Number of vehicles that will pass road profile with maximum speed limits 

B Maximum number of vehicles that can pass road profile for the given conditions per unit 

of time 

C Number of vehicles in a road in case of congestion 
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9. What indicates the index of relative accident rates? .................................................. 2 body 

A Number of traffic accidents in monitored area 

B Number of traffic accidents in a road (or intersection) in relation to transport power 

(or traffic intensity) 

C Absolute number of accidents on the road in relation to importance of the road 

10. What is the traffic forecast? .................................................................................... 2 body 

A The estimation of future traffic volumes as a basis for development of infrastructure 

B The estimation of travel time on the road 

C The weather forecast for the purpose of transport planning 

11. Write various types of traffic surveys (list, examples, …) ........................................... 5 bodů 
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Navazující magisterský studijní program 
„N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ 

Logistika 
(pouze uchazeči o obor 3708T046 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů) 

Varianta 1 

1. Definice logistiky – logistika je: (3 body) 

A) řízení všech činností zajišťujících pohyb zboží 

B) souhrn činností systematicky zaměřených na získání materiálu z primárních zdrojů 

a všechny mezipostupy před dodáním konečnému spotřebiteli 

C) souhrn výrobních postupů 

2. Logistický controlling: (2 body) 

A) analyzuje momentální stav logistického systému podniku 

B) je logistickým komponentem 

C) je součástí kontroly managementu logistického podniku 

3. Mezi technologie založené na intenzifikační funkci dopravy patří: (3 body) 

A) Just in time 

B) technologie automatických identifikačních systémů 

C) logistická centra 

4. Logistické náklady jsou: (2 body) 

A) náklady spojené s logistickými výkony 

B) náklady na logistický outsourcing 

C) náklady na management logistického podniku 

5. Logistické centrum: (3 body) 

A) integruje do jednoho místa dopravní a zasilatelské podniky 

B) využívá jeden druh dopravy 

C) podílí se na logistickém systému Just in time 
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6. CITY LOGISTIKA je: (3 body) 

A) logistická technologie 

B) aplikace logistických principů v podmínkách velkých měst 

C) druhem dopravní logistiky 

7. Spediční a logistické služby: (2 body) 

A) jsou uskutečněny jedním dopravcem 

B) zajišťují outsourcing 

C) jsou uskutečněny více dopravci 

8. Cross – docking představuje: (3 body) 

A) technologii skladování 

B) technologii přímých dodávek 

C) technologii logistického řetězce 

9. Aktivními prvky v logistických operacích jsou: (2 body) 

A) obaly 

B) manipulační prostředky 

C) informace 

10. Nehmotný tok je: (2 body) 

A) finanční tok 

B) informační tok 

C) tok přepravních dokladů 

Varianta 2 

1. Komponenty logistického systému nejsou: (2 body) 

A) hmotné toky 

B) finanční toky 

C) informační toky 

2. Balení v logistice má funkci: (3 body) 

A) marketingovou 

B) ochrany materiálu 

C) přidané hodnoty 

3. Pojistná zásoba: (2 body) 

A) je součástí zásob 

B) není součástí zásob 

C) je součástí materiálového toku 
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4. Benchmarking v logistice: (2 body) 

A) porovnává vlastní logistický podnik s okolními logistickými podniky 

B) představuje logistickou technologii 

C) je řízení materiálového toku 

5. Logistický řetězec: (3 body) 

A) je přepravní řetězec 

B) není přepravní řetězec 

C) je supply chain 

6. CITY LOGISTIKA je: (3 body) 

A) logistická technologie 

B) aplikace logistických principů v podmínkách velkých měst 

C) druhem dopravní logistiky 

7. Cross – docking představuje: (3 body) 

A) technologii skladování 

B) technologii přímých dodávek 

C) technologii logistického řetězce 

8. Logistický controlling: (2 body) 

A) analyzuje momentální stav logistického systému podniku 

B) je logistickým komponentem 

C) je součástí kontroly managementu logistického podniku 

9. Definice logistiky – logistika je: (3 body) 

A) řízení všech činností zajišťujících pohyb zboží 

B) souhrn činností systematicky zaměřených na získání materiálu z primárních zdrojů 

a všechny mezipostupy před dodáním konečnému spotřebiteli 

C) souhrn výrobních postupů 

10. Doprava: (2 body) 

A) je součástí logistického řetězce 

B) není součástí logistického řetězce 

C) je součástí výroby 

Varianta 3 

1. Definice logistiky – logistika je: (3 body) 

A) řízení všech činností zajišťujících pohyb zboží 

B) souhrn činností systematicky zaměřených na získání materiálu z primárních zdrojů 

a všechny mezipostupy před dodáním konečnému spotřebiteli 

C) souhrn výrobních postupů 
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2. Analýza ABC slouží pro: (2 body) 

A) projektování skladů 

B) pro rovnoměrnost spotřeby 

C) bod rozpojení 

3. Co je to „zbytná doprava“: (3 body) 

A) nemá na daném území zdroj 

B) nemá na daném území zdroj, ani cíl 

C) nemá na daném území cíl 

4. Logistické náklady jsou: (2 body) 

A) náklady spojené s logistickými výkony 

B) náklady na logistický outsourcing 

C) náklady na management logistického podniku 

5. Kanban je: (3 body) 

A) zabezpečení dodávek v dohodnutém množství a času 

B) bezzásobová technologie řízena pull principem 

C) sdružování zásilek do větších celků 

6. CITY LOGISTIKA je: (3 body) 

A) logistická technologie 

B) aplikace logistických principů v podmínkách velkých měst 

C) druhem dopravní logistiky 

7. Manipulační jednotka je: (2 body) 

A) komponentem logistiky 

B) jednotkou zásobování 

C) prostředkem k ložným operacím 

8. Cross – docking představuje: (3 body) 

A) technologii skladování 

B) technologii přímých dodávek 

C) technologii logistického řetězce 

9. Speditér zajišťuje: (2 body) 

A) balení zboží 

B) nákup přepravních a dopravních služeb 

C) celní úkony 

10. Nehmotný tok je: (2 body) 

A) finanční tok 

B) informační tok 

C) tok přepravních dokladů 
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Navazující magisterský studijní program 
„N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ 

Matematika a technická fyzika 
(pouze uchazeči o obor 3708T047 – BT – Bezpečnostní technologie v dopravě) 

1. Napište derivaci výrazu 
2xe  (3 body) 

A) 
2xxe2  

B) 
2xe  

C) 
2x2ex2  

D) 
2xe2  

2. Integrujte výraz  xdx  (2 body) 

A) 
2

x 2
 

B) c
2

x
  

C) c
2

x 2
  

D) 
c

x 2
 

3. Vypočtěte integrál   dx)42x6x( 2  (2 body) 

A) c42x3
2

x 2
  

B) cx42x3
3

x 2
3

  

C) c42x3
2

x 2
  

D) ani jedno z uvedených 
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4. Určete determinant matice 








15

32
 (2 body) 

A) −13 

B) 6 

C) 17 

D) 11 

5. V bodech, kde je první derivace nula a druhá derivace je záporná, se nachází: (2 body) 

A) lokální minimum 

B) lokální maximum 

C) inflexní bod 

D) bod nespojitosti 

6. Zobrazený integrál A dS)x(f  se nazývá: (2 body) 

A) komplexní 

B) křivkový 

C) neurčitý 

D) plošný 

7. Kinematika – obecný prostorový pohyb tělesa lze základním rozkladem popsat jako 

superpozici pohybu: (2 body) 

A) unášivého rotačního a relativního posuvného 

B) unášivého posuvného a relativního rotačního 

C) unášivého posuvného a relativního sférického 

D) unášivého šroubového a relativního sférického 

8. Statika – průhyb nosníku na dvou podporách zatížený osamělou silou řeší: (2 body) 

A) výpočet reakcí a diferenciální rovnice průhybové čáry 

B) Vereščaginova metoda bez výpočtu reakcí 

C) Smithův diagram 

D) průhybová čára je shodná s průběhem ohybového momentu 

9. Dynamika (kmitání) – jednohmotový oscilátor (hmota m na pružině o tuhosti c bez tlumení) 
má: (2 body) 

A) nekonečně mnoho vlastních frekvencí 

B) jednu vlastní frekvenci 

C) jednu frekvenci odpovídající stlačení a druhou roztažení pružiny 

D) vlastní frekvenci nelze určit 
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10. Dynamika – časová změna momentu hybnosti hmotného bodu je rovna: (2 body) 

A) tečnému zrychlení bodu 

B) normálnímu zrychlení bodu 

C) výslednému momentu vnějších sil 

D) vnitřní energii soustavy 

11. Vlnová rovnice je: (2 body) 

A) lineární rovnice 

B) polynomická rovnice 

C) obyčejná diferenciální rovnice 

D) parciální diferenciální rovnice 

12. Termodynamika – první zákon termodynamiky říká, že (2 body) 

A) teplo dodané soustavě se projeví vykonanou prací a zvýšením vnitřní energie 

B) tepelný stroj pracuje vždy mezi ohřívačem a chladičem 

C) teplota absolutní nuly je -273,15 st. C 

D) stavové veličiny izolované soustavy se nemění 
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Navazující magisterský studijní program 
„N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ 

Provoz na dopravních cestách 
(pouze uchazeči o obor 3708T009 – DS – Dopravní systémy a technika) 

1. Popište způsoby návrhu signálního plánu na světelně řízené křižovatce. Jednotlivé metody 

stručně charakterizujte. .......................................................................................... 5 bodů 

METODA SATUROVANÉHO TOKU (WEBSTEROVA METODA) 

 stanovení délky cyklu a signálu volno v závislosti na stupních saturace (y) 
vjezdů v jednotlivých fázích 

 optimální cyklus COPT pro izolovanou křižovatku je takový cyklus, při němž je 
celkové zdržení náhodně přijíždějících vozidel za daných podmínek minimální. 
Záleží na schématu fází, mezičasech a intenzitách silničního provozu 

METODA SPOTŘEBY ČASU 

 intenzita jednotlivých dopravních směrů se upravuje vynásobením 
koeficientem faktoru omezení, čímž se zohledňují vlivy na zpomalení nebo na 
zrychlení pohybu vozidla prostorem křižovatky. Toto fiktivní, tzv. výpočtové 
zatížení, se zavádí do výpočtu délky cyklu a jednotlivých zelených fází 

METODA POSTUPNÉHO PŘIBLIŽOVÁNÍ – ITERAČNÍ METODA 

 spočívá v průběžném porovnávání vypočítané kapacity jednotlivých řadicích 
pruhů s příslušnými směrodatnými intenzitami provozu na křižovatce 

(voz/hod). 

2. Jízdní pruh pro cyklisty na místní komunikaci má šířku ............................................... 2 body 

A 0,60 m 

B 1,25 m 

C 1,50 m 

D 1,00 m 



Informace o písemných přijímacích zkouškách – navazující magisterský studijní program 
Provoz na dopravních cestách (pouze uchazeči o obor 3708T009 – DS – Dopravní systémy a technika) 

Příloha č. 8 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2016 – 2017 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 
Strana 2 (celkem 3) 

3. Ředitelství silnic a dálnic ......................................................................................... 2 body 

A vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, 

zabezpečuje jejich výstavbu a modernizaci, NEMÁ však na starosti jejich údržbu a opravu 

B vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, 

zabezpečuje jejich výstavbu a modernizaci, MÁ na starosti také jejich údržbu a opravu 

C vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice v ČR, zabezpečuje jejich 

výstavbu a modernizaci, MÁ na starosti také jejich údržbu a opravu 

D vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím silniční a dálniční síť v ČR, 

zabezpečuje jejich výstavbu a modernizaci, MÁ na starosti také jejich údržbu a opravu 

4. Vlaky pražského metra jsou napájeny ...................................................................... 2 body 

A z troleje zavěšené nad osou koleje 

B z troleje boční 

C z třetí kolejnice v rozchodu koleje 

D z třetí kolejnice po straně koleje 

5. Vysvětlete pojem IDS, jaké jsou principy integrace.................................................... 4 body 

 propojení všech dostupných druhů městské a regionální dopravy do jednoho 
celku 

 obsluha uceleného území (městská aglomerace, kraj, stát) 

 zahrnuto více druhů dopravy a dopravců 

 1 koordinátor 

 integrace = propojení, provázání, spojení 

 pro cestující jednotné přepravní a tarifní podmínky 

6. V nákresném jízdním řádu nejsou zobrazeny / není zobrazeno ................................... 2 body 

A počty traťových kolejí 

B počty dopravních kolejí ve stanicích 

C časy příjezdů a odjezdů do/ze stanic 

D řazení vlaků 

7. Jaký z dále uvedených odporů nepatří mezi jízdní? .................................................... 2 body 

A odpor prostředí (vzduchu) 

B z tření čepů náprav v ložiscích 

C z valivého tření mezi kolem a hlavou kolejnice 

D z jízdy v tunelu 
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8. Jaká návěst rychlostní soustavy je dávána návěstidlem na obrázku? ........................... 2 body 

A volno 

B rychlost 40 km/h a volno 

C rychlost 60 km/h a očekávejte 100 km/h 

D očekávejte rychlost 80 km/h 

 

9. Co je bezpečnostní inspekce pozemních komunikací .................................................. 2 body 

A prohlídka pozemní komunikace, která zahrnuje sledování a vyhodnocení dopravních nehod 

B identifikace bezpečnostních rizik z hlediska všech účastníků silničního provozu 

v projektové dokumentaci 

C kontrola dodržování platných norem a technických předpisů v projektové dokumentaci 

D systematická kontrola stávajících pozemních komunikací za účelem identifikace nedostatků 

a rizikových faktorů 

10. Oblast zakrytého výhledu je .................................................................................... 2 body 

A plocha v s-t diagramu vymezující poměry zákrytu výhledu na pohyblivý objekt z posic 

druhého pohyblivého objektu v čase a v prostoru 

B prostor, do kterého řidič nemůže vidět přes karoserii vlastního vozidla 

C prostor, ze kterého nelze vidět do daného místa  

D prostor, do kterého nelze z daného místa vidět 
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Navazující magisterský studijní program 
„N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ 

Technologie a teorie dopravy 
(pouze uchazeči o obor 3708T046 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů) 

Varianta 1 

1. Čtyřfázový model přepravních vztahů (dopravní model) obsahuje: (2 body) 

A) generování cest, volbu cílů cest, užitkové funkce přemístění, volbu trasy v síti 

B) generování cest, volbu cílů, užitkové funkce přemístění, konfidenční elipsy 

C) generování cest, volbu cílů cest, volbu dopravního prostředku, volbu trasy v síti 

D) generování cest, volbu cílů cest, volbu dopravního prostředku a konfidenční elipsy 

2. K potkávání spojů téže linky v taktovém jízdním řádu dochází: (2 body) 

A) právě jednou denně 

B) vždy po uplynutí celočíselného násobku doby taktu 

C) vždy po uplynutí poloviny součtu hodnot obvodové rovnice 

D) vždy po uplynutí celočíselného násobku poloviny doby taktu 

3. V ITJŘ (ITG) s 1h-taktem a časem symetrie 00 nastává symetrie rovněž: (2 body) 

A) v minutu 15, 30 a 45 

B) pouze v minutu 00 

C) v minutu 30, ale pouze v případě existence přípojů 

D) v minutu 30 

4. Klasický způsob zabezpečení železničního provozu spočívá v: (2 body) 

A) jízdě vlaků v časových intervalech 

B) jízdě vlaků v pevných prostorových oddílech 

C) jízdě vlaků na relativní zábrzdnou vzdálenost 

D) jízdě vlaků na absolutní zábrzdnou vzdálenost 

5. Co by nízkonákladové aerolinie neměly mít, chtějí-li mít nízké náklady? (2 body) 

A) tarif odstupňovaný podle předstihu a zaplnění kapacity 

B) více typů letadel s více třídami sedadel 

C) sloty brzy ráno či pozdě večer 

D) více rolí zaměstnanců 
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6. Doložky INCOTERMS: (2 body) 

A) stanovují výši cla v závislosti na zvolených druzích dopravy 

B) stanovují interoperabilitu nákladu v rámci EU 

C) slouží jako obchodovatelný cenný papír opravňující k nakládání se zbožím 

D) stanovují, kdy přechází odpovědnost za přepravu z odesílatele na příjemce 

7. Graf nazýváme hamiltonovským grafem pokud: (2 body) 

A) jsou všechny vrcholy sudého stupně 

B) graf neobsahuje vrcholy lichého stupně 

C) lze projít všemi hranami grafu 

D) lze sestrojit uzavřenou cestu zahrnující všechny vrcholy grafu 

8. Graf je eulerovský pokud: (2 body) 

A) je souvislý a obsahuje právě dva vrcholy lichého stupně 

B) je souvislý a obsahuje více vrcholů lichého stupně 

C) není souvislý a všechny vrcholy jsou sudého stupně 

D) lze v grafu sestrojit uzavřený eulerovský tah 

9. Kostra grafu je: (2 body) 

A) faktor grafu, který je souvislý a obsahuje všechny vrcholy grafu 

B) souvislý podgraf, který obsahuje všechny vrcholy původního grafu 

C) faktor grafu, který je stromem 

D) podgraf grafu s minimálním součtem ohodnocení hran 

10. K výpočtu distanční matice použijeme algoritmus: (2 body) 

A) Kruskalův 

B) Fordův 

C) Dijkstrův 

D) Floydův 

11. Vzdálenost dvou uzlů sítě definujeme jako: (2 body) 

A) délku nejkratší cesty, která je v grafu spojuje 

B) minimální vzdálenost 

C) součet ohodnocení hran cesty, která je v grafu spojuje 

D) počet hran nejkratší cesty 

12. Ford-Fulkersonova věta zní: (3 body) 

A) hodnota maximálního toku v dopravní síti se rovná minimální propustnosti řezové množiny 

B) hodnota maximálního toku v dopravní síti se rovná součtu ohodnocení hran vycházejících 
ze zdroje 

C) hodnota maximálního toku v dopravní síti se rovná součtu ohodnocení hran vcházejících 
do ústí 

D) hodnota maximálního toku v dopravní síti se rovná kapacitě maximálního řezu sítě 
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Varianta 2 

1. Poptávka po přepravě obecně podléhá výkyvům: (2 body) 

A) málo 

B) denním, týdenním a ročním 

C) pouze za pěkného počasí, jinak je stabilní 

D) zpravidla v pátek, neděli a na konci prázdnin 

2. Jaké fyzikální veličiny znázorňuje nákresný jízdní řád? (2 body) 

A) dráhu a rychlost 

B) rychlost a zpoždění 

C) dráhu a čas 

D) tažnou sílu a dráhu 

3. Obvodovou rovnici pro ITJŘ (ITG) nesplňuje síť: (2 body) 

A) s kružnicí o celkové jízdní době 3,5 x doba taktu 

B) s kružnicí o celkové jízdní době 3 x doba taktu 

C) s kružnicí o celkové jízdní době 5 x doba taktu 

D) s kružnicí o celkové jízdní době 4 x doba taktu 

4. Základní formy organizace železniční nákladní dopravy: (2 body) 

A) skupinové ucelené vlaky a vozové zásilky 

B) ucelené vlaky, přeprava vozových zásilek, kombinovaná doprava 

C) přeprava vozových zásilek, kombinovaná doprava a smíšené vlaky 

D) přeprava ucelených vlaků a přeprava neucelených vlaků v taktu 

5. 1 uzel představuje: (2 body) 

A) délku lodi jeden metr 

B) zvýšení ponoru o 10 cm 

C) rychlost jedné námořní míle za hodinu 

D) rychlost jednoho kilometru za hodinu 

6. Systém RoLa představuje: (2 body) 

A) přepravu železničních vozů po silnici 

B) přepravu silničních návěsů po železnici 

C) přepravu silničních souprav po železnici 

D) přepravu kontejnerů po železnici 

7. Graf je eulerovský pokud: (2 body) 

A) je souvislý a obsahuje právě dva vrcholy lichého stupně 

B) je souvislý a obsahuje více vrcholů lichého stupně 

C) není souvislý a všechny vrcholy jsou sudého stupně 

D) lze v grafu sestrojit uzavřený eulerovský tah 
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8. Kostra grafu je: (2 body) 

A) faktor grafu, který je souvislý a obsahuje všechny vrcholy grafu 

B) souvislý podgraf, který obsahuje všechny vrcholy původního grafu 

C) faktor grafu, který je stromem 

D) podgraf grafu s minimálním součtem ohodnocení hran 

9. Jako vstupní matice do Floydova algoritmu potřebujeme (2 body) 

A) matice přímých vzdáleností 

B) matice distanční 

C) matice vzdálenosti 

D) matice sousednosti 

10. Jakých hodnot nabývají prvky matice incidenční v orientovaném multigrafu (2 body) 

A) 0, 1 

B) -1, 0, 1 

C) - , -1, 0, 1,  

D) reálná čísla 

11. K určení minimální cesty mezi zadanou dvojicí vrcholů neorientovaného grafu použijeme 
algoritmus: (2 body) 

A) Floydův 

B) Fordův 

C) Ford-Fulkersonův 

D) Fleuryho 

12. Atrakčním obvodem depa rozumíme: (3 body) 

A) množinu středisek obsluhy 

B) množinu vrcholů a hran, které depo obsluhuje 

C) množinu hran, které depo obsluhuje 

D) množinu incidujících hran s depem 

Varianta 3 

1. Pojem „zobecněné náklady“ či „generalizované náklady“ znamená: (2 body) 

A) veškeré náklady spojené obecně s jízdou dopravního prostředku 

B) cenu jízdného ve veřejné dopravě přepočtenou na cenu 1 oskm v IAD 

C) náklady na přepravu veřejnou dopravou, přepočtené na 1 oskm 

D) veškeré náklady peněžní i nepeněžní, které cestující vynakládá na přemístění 
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2. Síť linek, na jejíchž hranách je vždy právě jedna linka, se nazývá: (2 body) 

A) osová síť 

B) rozvětvená síť 

C) bazická síť 

D) integrální síť 

3. Obecné znění hranové rovnice pro ITJŘ (ITG) je následující: (2 body) 

A) délka hrany = libovolný celočíselný násobek čtvrtiny doby taktu 

B) délka hrany = libovolný celočíselný násobek poloviny doby taktu 

C) délka hrany = libovolný celočíselný násobek doby taktu 

D) délka hrany = libovolný celočíselný násobek dvojnásobku doby taktu 

4. Při stejném počtu vlaků, ale s vyššími rozdíly v jízdních dobách na téže trati, využitelná 
kapacita dráhy: (2 body) 

A) klesá 

B) nemění se 

C) roste 

D) záleží na průměrné obsazenosti vlaků 

5. Čím se liší konosament (náložný list) od ostatních přepravních dokladů? (2 body) 

A) je zároveň smlouvou o nájmu plavidla 

B) vychází ze směrnic EU 

C) je obchodovatelný 

D) musí být přiložen k nákladu 

6. Technologie RoLa patří mezi systémy kombinované dopravy: (2 body) 

A) s vertikální překládkou 

B) s odvalováním 

C) s horizontální překládkou 

D) do všech těchto kategorií 

7. Graf nazýváme hamiltonovským grafem pokud: (2 body) 

A) jsou všechny vrcholy sudého stupně 

B) graf neobsahuje vrcholy lichého stupně 

C) lze projít všemi hranami grafu 

D) lze sestrojit uzavřenou cestu zahrnující všechny vrcholy grafu 

8. Kostra grafu je: (2 body) 

A) faktor grafu, který je souvislý a obsahuje všechny vrcholy grafu 

B) souvislý podgraf, který obsahuje všechny vrcholy původního grafu 

C) faktor grafu, který je stromem 

D) podgraf grafu s minimálním součtem ohodnocení hran 
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9. Vzdálenost dvou uzlů sítě definujeme jako: (2 body) 

A) délku nejkratší cesty, která je v grafu spojuje 

B) minimální vzdálenost 

C) součet ohodnocení hran cesty, která je v grafu spojuje 

D) počet hran nejkratší cesty 

10. Ford-Fulkersonova věta zní: (3 body) 

A) hodnota maximálního toku v dopravní síti se rovná minimální propustnosti řezové množiny 

B) hodnota maximálního toku v dopravní síti se rovná součtu ohodnocení hran vycházejících 

ze zdroje 

C) hodnota maximálního toku v dopravní síti se rovná součtu ohodnocení hran vcházejících 
do ústí 

D) hodnota maximálního toku v dopravní síti se rovná kapacitě maximálního řezu sítě 

11. Jako vstupní matice do Floydova algoritmu potřebujeme (2 body) 

A) matice přímých vzdáleností 

B) matice distanční 

C) matice vzdálenosti 

D) matice sousednosti 

12. K určení minimální cesty mezi zadanou dvojicí vrcholů neorientovaného grafu použijeme 

algoritmus: (2 body) 

A) Floydův 

B) Fordův 

C) Ford-Fulkersonův 

D) Fleuryho 
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na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

Informace o písemných přijímacích zkouškách 
(úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, 

a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

Navazující magisterský studijní program 
„N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ 

Telematika v dopravě 
(pouze uchazeči o obor 3711T004 – IS – Inteligentní dopravní systémy) 

Varianta pro přijímací zkoušky v českém jazyce 

1. Jaký je rozdíl mezi dopravní telematikou a inteligentními dopravními systémy (ITS): .... 2 body 

a) dopravní telematika je součástí ITS pro pozemní dopravu 

b) dopravní telematika se zabývá technickou realizací, ITS návrhem systémů 

c) prakticky žádný 

2. Dopravně telematické systémy využívají hierarchické uspořádání v ............................. 2 body 

a) 5 vrstvách – místní, oblastní, velkých dopravních celků, národní a mezinárodní 

b) 3 vrstvách – městské, liniové a kombinovaných systémů 

c) 4 vrstvách – křižovatek, komunikací, městských čtvrtí a městských celků 

3. Co je to dynamický navigační systém? ..................................................................... 2 body 

a) systém zajišťující navigaci se zohledněním lokální dopravní situace 

b) navigační systém umístěný v pohybujícím se objektu, typicky vozidle 

c) systém umožňující změnu cílové destinace v průběhu navigace 

4. Typické dopravní značení používané v liniovém řízení dopravy RLTC (road line traffic control) 
je: ........................................................................................................................ 2 body 

a) omezení maximální povolené rychlosti 

b) zákaz vjezdu 

c) zákaz otáčení 



Informace o písemných přijímacích zkouškách – navazující magisterský studijní program 
Telematika v dopravě (pouze uchazeči o obor 3711T004 – IS – Inteligentní dopravní systémy) 

Příloha č. 10 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2016 – 2017 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 
Strana 2 (celkem 4) 

5. Globální navigační družicový systém: ....................................................................... 2 body 

a) existuje jeden na celém světě 

b) existuje několik různých 

c) má každý stát svůj vlastní 

6. Systém GALILEO je ................................................................................................ 2 body 

a) evropský systém pro dynamické řízení dopravy využívající satelitní navigaci 

b) evropský globální družicový navigační systém 

c) evropský systém pro astronomické měření umožňující zpřesnění polohy získané 

z družicových navigačních systémů 

7. Princip tzv. satelitní technologie pro výběr elektronického mýtného je ......................... 2 body 

a) satelitní systém se využívá pro měření ujeté vzdálenosti, pro přenos dat se využívá 

telekomunikační síť GSM 

b) satelitní systém se využívá pro měření ujeté vzdálenosti i pro přenos dat 

c) satelitní systém se využívá pro naplánování nejkratší cesty s nejnižšími poplatky 

8. HMI (Human-Machine Interaction - interakce člověk - stroj) pokrývá např. oblasti ....... 2 body 

a) sociologie, psychologie a filologie 

b) spolehlivosti interakce člověka s umělým systémem, ergonomiky, uživatelského rozhraní 

c) optimalizace výpočetního výkonu strojů, sběru dat o využívání jednotlivých zařízení 

9. Tunely se kategorizují z hlediska bezpečnosti podle ................................................... 2 body 

a) délky tunelu a intenzity vozidel 

b) počtu jízdních pruhů a výšky tunelu 

c) stáří tunelu a metody ražby 

10. Fail-safe princip využívaný v železniční technice znamená .......................................... 2 body 

a) pravděpodobnost selhání daného zařízení je nulová 

b) projev jakékoliv vlastní chyby je veden „bezpečnějším“ směrem 

c) každé zařízení má nainstalovánu pojistku pro případ poruchy 

11. Uveďte alespoň 5 telematických aplikací neuvedených v otázkách výše ...................... 5 bodů 
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Varianta pro přijímací zkoušky v anglickém jazyce 

1. What is the difference between Transport telematics 
and Intelligent transport systems (ITS): ................................................................... 2 body 

a) transport telematics is part of ITS devoted to road transport 

b) transport telematics deals with the technical implementation, ITS deals with system 
design 

c) practically none 

2. Global navigation satellite systems:.......................................................................... 2 body 

a) there exists one GNSS in the whole world 

b) there are several GNSS 

c) every state has its one GNSS 

3. Dynamic navigation system is: ................................................................................ 2 body 

a) a system running the navigation with regard to actual traffic situation 

b) navigation system located in a moving object, typically in a vehicle 

c) a system enabling the change of goal destination during the navigation 

4. In the RLTC (road line traffic control) the typical traffic sign used is: .......................... 2 body 

a) speed limit 

b) no entry sign 

c) no turning 

5. Global navigation satellite systems:.......................................................................... 2 body 

a) there exists one GNSS in the whole world 

b) there are several GNSS 

c) every state has its one GNSS 

6. The GALILEO system is ........................................................................................... 2 body 

a) European system for dynamic traffic control using satellite navigation 

b) European global navigation satellite system 

c) European system for astronomical measurements used for refinement of position data 
gained from satellite systems 
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7. The principles of the satellite (GNSS/CN) technology 
for the electronic fee collection are .......................................................................... 2 body 

a) satellite system used for distance measuring, for information transmission usage of GSM 

technology 

b) satellite system is used for distance measuring and the transmission of information 

c) satellite system is used for optimization planning of shortest routes with the cheapest fees 

8. HMI (Human-Machine Interaction) covers e. g.: ........................................................ 2 body 

a) sociology, psychology and philology 

b) human machine interaction reliability, ergonomics, user interface 

c) optimization of machine computing power, data collection on machine utilization 

9. The tunnel categories related to the safety are based on the: .................................... 2 body 

a) tunnel length and the traffic flow 

b) number of traffic lanes and the tunnel height 

c) the tunnel construction year and the tunnelling method 

10. The fail-safe principle (common in railway technique) means ..................................... 2 body 

a) the probability of a device failure is zero 

b) in case of failure, the device responds in a way to cause as minimal harm as possible 

c) every device contains a fuse for case of failure 

11. Name at least five telematic applications, not directly mentioned above .................... 5 points 
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Navazující magisterský studijní program 
„N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ 

Všeobecné znalosti letadel a letecké dopravy 
(pouze uchazeči o obor 3708T017 – PL – Provoz a řízení letecké dopravy) 

Varianta 1 

1. Pro omezení flutteru je vhodné znát polohu tří os na křídle. Které to jsou? 

a. aeroelastická, těžištní, profilová 

b. těžištní, elastická, aerodynamická 

c. profilová, aerodynamická, elastická 

2. Které z následujících zařízení nemůže samo o sobě sloužit pro přiblížení? 

a. VOR 

b. DME 

c. NDB 

3. Kolik je potřeba vidět satelitů, aby bylo možné pomocí RAIM vyřadit chybný satelit při 

určování pozice díky GPS? 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

4. Konstrukční účinnost letadla je závislá na: 

a. na součiniteli odporu, hmotnosti letounu a aerodynamické jemnosti křídla 

b. hmotnostech platícího zatížení, paliva a konstrukce 

c. součiniteli odporu, součiniteli vztlaku a efektivitě pohonné jednotky 

5. Vztlak tvořený na křídle je přímo úměrný: 

a. rychlosti letu 

b. druhé mocnině rychlosti letu 

c. druhé mocnině plochy křídla 
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6. Letová způsobilost je: 

a. technický stav daný leteckými předpisy garantující předepsanou úroveň bezpečnosti 

b. vlastnost plnit funkci bez ohrožení zdraví či života lidí 

c. měřítko poruch a odchylek provozních ukazatelů 

7. Letoun Douglas DC-3 má: 

a. příďový podvozek 

b. záďový podvozek 

c. tandemový podvozek 

8. Krügerova klapka je zařízení pro zvýšení vztlaku letadla a nachází se na: 

a. odtokové hraně křídla 

b. stabilizátoru 

c. náběžné hraně křídla 

9. Co je to ortodroma? 

a. Křivka spojující místa na zeměkouli, která je vždy kolmá k poledníkům 

b. Křivka spojující místa na zeměkouli, která protíná všechny poledníky pod stejným úhlem 

c. Nejkratší vzdálenost mezi danými body na zeměkouli 

10. Světelná přibližovací soustava zasahuje až do vzdálenosti: 

a. 900m před místo dotyku pro světelnou přibližovací soustavu první kategorie 

b. 420m před práh dráhy pro světelnou přibližovací soustavu druhé / třetí kategorie 

c. 900m před práh dráhy pro světelnou přibližovací soustavu druhé / třetí kategorie 

11. Pro mezinárodní standardní atmosféru platí: do 11 km výšky od zemského povrchu klesá 
teplota při výstupu o každých 100 m výše o: 

a. 0,45 °C 

b. 0,55 °C 

c. 0,65 °C 

12. Jaký předpis ICAO se zabývá provozní bezpečností 

a. Annex 8 

b. Annex 16/II 

c. Annex 19 

13. Která zkratka se používá pro použitelnou délku vzletu? 

a. TORA 

b. TODA 

c. ASDA 
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14. Všechny družice systému GPS: 

a. používají stejný C/A kód 

b. obíhají Zemi po 13 orbitách 

c. vysílají hlavní signál na frekvenci L1 

15. Znáte rychlost letu wL, rychlost urychleného proudu vzduchu za vrtulí w3, hmotnostní tok 

vzduchu m , vyberte správný vzorec pro výpočet mechanického výkonu vrtule: 

a.  L3V wwm2N    

b.  2L2
3V wwm

2

1
N    

c.  2L3V wwm
2

1
N    

16. Jakou zdánlivou úhlovou rychlostí se pohybuje slunce na obloze? 

a. 15°/24hod 

b. 360°/15hod 

c. 15°/1hod 

17. Vzdálenost mezi dvěma body A (003°N, 005°W), B (003°N, 015°E) je na povrchu geoidu 
zhruba: 

a. 900 NM 

b. 1667 km 

c. 1200 NM 

18. Safety of Life (tzv. SoL) je: 

a. služba GLONASS pro přesné měření polohy 

b. služba GPS pro zajištění bezpečnosti signálu 

c. služba EGNOS pro kritické aplikace 

19. Vysunutí slotu na křídle vyvolá: 

a. zvýšení tahu 

b. snížení maximálního odporu 

c. zvýšení maximálního úhlu náběhu 

20. Jakou barvou světel se označuje práh dráhy? 

a. bílá 

b. modrá 

c. zelená 



Informace o písemných přijímacích zkouškách – navazující magisterský studijní program 
Všeobecné znalosti letadel a letecké dopravy 

(pouze uchazeči o obor 3708T017 – PL – Provoz a řízení letecké dopravy) 

Příloha č. 11 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2016 – 2017 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 
Strana 4 (celkem 15) 

21. Na poláře profilu je možno nalézt takové nastavení profilu , pro které letadlo letí 
nejekonomičtěji, tedy s tak zvanou největší aerodynamickou jemností. Při tomto režimu by 
letadlo z dané letové hladiny při poruše motoru doklouzalo nejdále. Tento letový režim je na 

poláře dán bodem, který: 

a. je bodem dotyku tečny k poláře rovnoběžné s vodorovnou souřadnou osou součinitele 

odporu cD (maximální hodnota vztlaku) 

b. je bodem dotyku tečny vedené z počátku souřadných os k poláře (maximální hodnota 

poměru vztlaku k odporu) 

c. je bodem dotyku tečny k poláře rovnoběžné se svislou souřadnou osou součinitele vztlaku 

cL (minimální hodnota odporu) 

22. Flight Management System se používá: 

a. jako komunikační zařízení ve vojenských pozemních letištních vozidlech 

b. pro optimalizaci letu dopravních letadel 

c. pro snižování odporu letounu 

23. Při leteckém provozu za nízkých dohledností je možné: 

a. přistát kdykoliv i za nulové viditelnosti 

b. přistát za nulové viditelnosti jen za určitých okolností 

c. přistát jen v případě, že základna oblačnosti je výše než 200 ft a dráhová dohlednost je 

vyšší než 550 m 

24. Vírník je: 

a. vrtulník s tlačnou vrtulí 

b. rotorové letadlo 

c. rotorové letadlo s pomalou rotací hlavního rotou poháněného motorem 

25. Na levém a pravém křídle letounů jsou poziční světla. Jaké jsou barvy? 

a. zelené na křídlech, červené je na trupu 

b. na levém křídle červené a na pravém zelené 

c. na pravém křídle červené a na levém zelené 

Varianta 2 

1. Flutter je: 

a. dynamický aeroelastický jev 

b. samobuzené kmitání prvku 

c. kmitání vedoucí ke zničení konstrukce 

2. Která z následujících technologií nemůže sama o sobě sloužit pro navigaci? 

a. VOR 

b. SBAS 

c. NDB 
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3. Kolik je potřeba vidět satelitů, aby bylo možné pomocí RAIM určit, že jeden satelit vysílá 
chybně? 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

4. Pro dvouproudový motor platí: 

a. jeden proud vzduchu prochází nízkotlakým kompresorem, druhý proud prochází 

vysokotlakým kompresorem 

b. jeden proud vzduchu prochází vysokotlakou turbínou, oba proudy prochází dmychadlem 

c. jeden proud vzduchu prochází nízkotlakým kompresorem a turbínou a vychází z motoru 

přes dmychadlo 

5. Vztlak tvořený na křídle je přímo úměrný: 

a. první mocnině rychlosti letu 

b. první mocnině plochy křídla 

c. druhé mocnině plochy křídla 

6. Letová způsobilost je: 

a. vlastnost plnit funkci bez ohrožení zdraví či života lidí 

b. technický stav daný leteckými předpisy garantující předepsanou úroveň bezpečnosti 

c. měřítko poruch a odchylek provozních ukazatelů 

7. Ve vzdušném prostoru třídy G: 

a. je povinnost mít letoun vybaven radiostanicí 

b. jsou zakázány lety IFR 

c. lze létat VFR 

8. Přiblížení s vertikálním vedením je možné provádět do minim značených: 

a. LNAV, LNAV/VNAV, LPV 

b. LPV, LP, LNAV/VNAV 

c. LPV 

9. Co je to loxodroma? 

a. křivka spojující místa na zeměkouli, která je vždy kolmá k poledníkům 

b. křivka spojující místa na zeměkouli, která protíná všechny poledníky pod stejným úhlem 

c. nejkratší vzdálenost mezi danými body na zeměkouli 

10. Předpolí je plocha: 

a. za dráhou ve směru vzletu 

b. před dráhou ve směru vzletu 

c. pro dobrzdění při přerušeném vzletu 
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11. Atmosférický tlak se vzrůstající výškou klesá: 

a. lineárně – sníží se na polovinu ve výšce 5 km 

b. kvadraticky – sníží se na polovinu na každých 5,5 km výšky 

c. násobně – sníží se o čtvrtinu na každých 5,5 km výšky 

12. Jaký předpis ICAO se zabývá bezpečností 

a. Annex 8 

b. Annex 16/I 

c. Annex 17 

13. Která zkratka se používá pro použitelnou délku rozjezdu? 

a. TORA 

b. TODA 

c. ASDA 

14. Který nadzvukovým civilní dopravní letoun vzlétl jako první? 

a. Aerospatiale-BAC Concorde 

b. Tupolev Tu-144 

c. Boeing B-3 

15. Znáte rychlost letu wL, rychlost urychleného proudu vzduchu za vrtulí w3, hmotnostní tok 

vzduchu m , hmotnost letounu m, součinitel vztlaku cL a součinitel odporu cD, vztlak L, 

odpor D, tah T a dodanou energii v motoru QP. Vyberte správný vzorec pro výpočet 
aerodynamické účinnosti. 

a. 100
L

DL
E 


  

b.   100vwm
2

1
E 2

L
2
3    

c. 100
Q

vT
E

P

L 


  

16. Jakou úhlovou rychlostí se otáčí Země? 

a. 15°/24hod 

b. 360°/15hod 

c. 15°/1hod 

17. Vzdálenost mezi dvěma body A (003°N, 000°W), B (003°N, 015°E) je na povrchu geoidu 
zhruba: 

a. 900 NM 

b. 1667 km 

c. 1200 NM 
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18. Bitová rychlost C/A kódu GPS je: 

a. 1024b/s 

b. 1023b/s 

c. 210B/s 

19. Vysunutí slotu na křídle vyvolá 

a. zvýšení tahu 

b. zvýšení odporu 

c. zvýšení brzdného účinku kol při přistání 

20. Určování polohy pomocí multilaterace využívá: 

a. rozdílů mezi časy příchodu různých zpráv na aspoň dvě přijímací stanice 

b. měření doby od vyslání po příjem poziční zprávy GPS 

c. rozdílů mezi časy příchodu jedné zprávy na minimálně tři přijímací stanice 

21. Na poláře profilu je možno nalézt takové nastavení profilu α pro které letadlo letí 

nejekonomičtěji, tedy s tak zvanou největší aerodynamickou jemností. Při tomto režimu by 
letadlo z dané letové hladiny při poruše motoru doklouzalo nejdále. Tento letový režim je na 
poláře dán bodem, který 

a. je bodem dotyku tečny k poláře rovnoběžné s vodorovnou souřadnou osou součinitele 
odporu cD (maximální hodnota vztlaku) 

b. je bodem dotyku tečny vedené z počátku souřadných os k poláře (maximální hodnota 

poměru vztlaku k odporu) 

c. je bodem dotyku tečny k poláře rovnoběžné se svislou souřadnou osou součinitele vztlaku 

cL (minimální hodnota odporu) 

22. Magnetický kurz se rovná: 

a. součtu zeměpisného kurzu a magnetické deviace 

b. rozdílu magnetické deklinace a magnetické deviace 

c. součtu zeměpisného kurzu a magnetické deklinace 

23. Při leteckém provozu za nízkých dohledností je možné: 

a. přistát kdykoliv i za nulové viditelnosti 

b. přistát za nulové viditelnosti jen za určitých okolností 

c. přistát jen v případě, že základna oblačnosti je výše než 200 ft a dráhová dohlednost je 

vyšší než 550 m 

24. Sychrocopter 

a. má dva protiběžné rotory 

b. má dva rotory rotující stejným směrem synchronně 

c. má dva rotory se stejnou osou otáčení 
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25. Inerciální navigační systém letadel používá: 

a. tří akcelerometrů pro určení polohy 

b. tří gyroskopů a tří akcelerometrů pro určení polohy 

c. tří gyroskopů a tří akcelerometrů pro určení změny polohy 

Varianta 3 

1. Flutter je: 

a. dynamický aeroelastický jev 

b. samobuzené kmitání prvku 

c. kmitání vedoucí ke zničení konstrukce 

2. Která z následujících technologií nemůže sama o sobě sloužit pro navigaci? 

a. VOR 

b. SBAS 

c. NDB 

3. Kolik je potřeba vidět satelitů, aby bylo možné pomocí RAIM určit, že satelit vysílá chybně? 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

4. Pro dvouproudový motor platí: 

a. jeden proud vzduchu prochází nízkotlakým kompresorem, druhý proud prochází 

vysokotlakým kompresorem 

b. jeden proud vzduchu prochází vysokotlakou turbínou, oba proudy prochází dmychadlem 

c. jeden proud vzduchu prochází nízkotlakým kompresorem a turbínou a vychází z motoru 

přes dmychadlo 

5. Vztlak tvořený na křídle je přímo úměrný: 

a. první mocnině rychlosti letu 

b. první mocnině plochy křídla 

c. druhé mocnině plochy křídla 

6. Konstrukční účinnost letadla je závislá na: 

a. na součiniteli odporu, hmotnosti letounu a aerodynamické jemnosti křídla 

b. hmotnostech platícího zatížení, paliva a konstrukce 

c. součiniteli odporu, součiniteli vztlaku a efektivitě pohonné jednotky 

7. Ve vzdušném prostoru třídy G: 

a. je povinnost mít letoun vybaven radiostanicí 

b. jsou zakázány lety IFR 

c. lze létat VFR 
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8. Přiblížení s vertikálním vedením je možné provádět do minim značených: 

a. LNAV, LNAV/VNAV, LPV 

b. LPV, LP, LNAV/VNAV 

c. LPV 

9. Co je to loxodroma? 

a. křivka spojující místa na zeměkouli, která je vždy kolmá k poledníkům 

b. křivka spojující místa na zeměkouli, která protíná všechny poledníky pod stejným úhlem 

c. nejkratší vzdálenost mezi danými body na zeměkouli 

10. Předpolí je plocha: 

a. za dráhou ve směru vzletu 

b. před dráhou ve směru vzletu 

c. pro dobrzdění při přerušeném vzletu 

11. Atmosférický tlak se vzrůstající výškou klesá: 

a. lineárně – sníží se na polovinu ve výšce 5 km 

b. kvadraticky – sníží se na polovinu na každých 5,5 km výšky 

c. násobně – sníží se o čtvrtinu na každých 5,5 km výšky 

12. Jaký předpis ICAO se zabývá bezpečností 

a. Annex 8 

b. Annex 16/I 

c. Annex 17 

13. Letoun Douglas DC-3 má: 

a. příďový podvozek 

b. záďový podvozek 

c. tandemový podvozek 

14. Safety of Life (tzv. SoL) je: 

a. služba GLONASS pro přesné měření polohy 

b. služba GPS pro zajištění bezpečnosti signálu 

c. služba EGNOS pro kritické aplikace 
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15. Znáte rychlost letu wL, rychlost urychleného proudu vzduchu za vrtulí w3, hmotnostní tok 

vzduchu m , hmotnost letounu m, součinitel vztlaku cL a součinitel odporu cD, vztlak L, 

odpor D, tah T a dodanou energii v motoru QP. Vyberte správný vzorec pro výpočet 
aerodynamické účinnosti. 
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16. Jakou úhlovou rychlostí se otáčí Země? 

a. 15°/24hod 

b. 360°/15hod 

c. 15°/1hod 

17. Vzdálenost mezi dvěma body A (003°N, 000°W), B (003°N, 015°E) je na povrchu geoidu 
zhruba: 

a. 900 NM 

b. 1667 km 

c. 1200 NM 

18. Bitová rychlost C/A kódu GPS je: 

a. 1024b/s 

b. 1023b/s 

c. 210B/s 

19. Vysunutí slotu na křídle vyvolá 

a. zvýšení tahu 

b. zvýšení odporu 

c. zvýšení brzdného účinku kol při přistání 

20. Určování polohy pomocí multilaterace využívá: 

a. rozdílů mezi časy příchodu různých zpráv na aspoň dvě přijímací stanice 

b. měření doby od vyslání po příjem poziční zprávy GPS 

c. rozdílů mezi časy příchodu jedné zprávy na minimálně tři přijímací stanice 
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21. Na poláře profilu je možno nalézt takové nastavení profilu α pro které letadlo letí 
nejekonomičtěji, tedy s tak zvanou největší aerodynamickou jemností. Při tomto režimu by 

letadlo z dané letové hladiny při poruše motoru doklouzalo nejdále. Tento letový režim je na 
poláře dán bodem, který 

a. je bodem dotyku tečny k poláře rovnoběžné s vodorovnou souřadnou osou součinitele 

odporu cD (maximální hodnota vztlaku) 

b. je bodem dotyku tečny vedené z počátku souřadných os k poláře (maximální hodnota 

poměru vztlaku k odporu) 

c. je bodem dotyku tečny k poláře rovnoběžné se svislou souřadnou osou součinitele vztlaku 
cL (minimální hodnota odporu) 

22. Magnetický kurz se rovná: 

a. součtu zeměpisného kurzu a magnetické deviace 

b. rozdílu magnetické deklinace a magnetické deviace 

c. součtu zeměpisného kurzu a magnetické deklinace 

23. Flight Management System se používá: 

a. jako komunikační zařízení ve vojenských pozemních letištních vozidlech 

b. pro optimalizaci letu dopravních letadel 

c. pro snižování odporu letounu 

24. Vírník je: 

a. vrtulník s tlačnou vrtulí 

b. rotorové letadlo 

c. rotorové letadlo s pomalou rotací hlavního rotou poháněného motorem 

25. Inerciální navigační systém letadel používá: 

a. tří akcelerometrů pro určení polohy 

b. tří gyroskopů a tří akcelerometrů pro určení polohy 

c. tří gyroskopů a tří akcelerometrů pro určení změny polohy 

Varianta 4 

1. Flutter je: 

a. dynamický aeroelastický jev 

b. samobuzené kmitání prvku 

c. kmitání vedoucí ke zničení konstrukce 
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2. Co je obálka poryvů? 

a. obalová čára minimálních hodnot poryvových násobků vynesených v závislosti na rychlosti 

letu 

b. obalová čára maximálních hodnot poryvových násobků vynesených v závislosti na úhlu 

náběhu 

c. obalová čára maximálních hodnot poryvových násobků vynesených v závislosti na 
rychlosti letu 

3. Kolik je potřeba vidět satelitů, aby bylo možné pomocí RAIM určit, že satelit vysílá chybně? 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

4. Pro dvouproudový motor platí: 

a. jeden proud vzduchu prochází nízkotlakým kompresorem, druhý proud prochází 

vysokotlakým kompresorem 

b. jeden proud vzduchu prochází vysokotlakou turbínou, oba proudy prochází dmychadlem 

c. jeden proud vzduchu prochází nízkotlakým kompresorem a turbínou a vychází z motoru 

přes dmychadlo 

5. Jak se změní rychlost proudu a statický tlak, když se zhustí v nějakém místě proudnice? 

a. rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší 

b. rychlost se zvýší, statický tlak klesne 

c. rychlost klesne, statický tlak klesne 

6. Konstrukční účinnost letadla je závislá na: 

a. na součiniteli odporu, hmotnosti letounu a aerodynamické jemnosti křídla 

b. hmotnostech platícího zatížení, paliva a konstrukce 

c. součiniteli odporu, součiniteli vztlaku a efektivitě pohonné jednotky 

7. Ve vzdušném prostoru třídy G: 

a. je povinnost mít letoun vybaven radiostanicí 

b. jsou zakázány lety IFR 

c. lze létat VFR 

8. Přiblížení s vertikálním vedením je možné provádět do minim značených: 

a. LNAV, LNAV/VNAV, LPV 

b. LPV, LP, LNAV/VNAV 

c. LPV 

9. Co je to loxodroma? 

a. křivka spojující místa na zeměkouli, která je vždy kolmá k poledníkům 

b. křivka spojující místa na zeměkouli, která protíná všechny poledníky pod stejným úhlem 

c. nejkratší vzdálenost mezi danými body na zeměkouli 
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10. Hlavní příčinou odtržení proudu je vždy: 

a. přechod laminárního proudění na turbulentní 

b. překročení kritického úhlu náběhu 

c. překročení úhlu nastavení křídla 

11. Atmosférický tlak se vzrůstající výškou klesá: 

a. sníží se na polovinu ve výšce 5 km 

b. sníží se na polovinu na každých 5,5 km výšky 

c. sníží se o čtvrtinu na každých 5,5 km výšky 

12. Jaký předpis ICAO se zabývá bezpečností 

a. Annex 8 

b. Annex 16/I 

c. Annex 17 

13. Letoun Douglas DC-3 má: 

a. příďový podvozek 

b. záďový podvozek 

c. tandemový podvozek 

14. Safety of Life (tzv. SoL) je: 

a. služba GLONASS pro přesné měření polohy 

b. služba GPS pro zajištění bezpečnosti signálu 

c. služba EGNOS pro kritické aplikace 

15. Znáte rychlost letu wL, rychlost urychleného proudu vzduchu za vrtulí w3, hmotnostní tok 

vzduchu m , hmotnost letounu m, součinitel vztlaku cL a součinitel odporu cD, vztlak L, 

odpor D, tah T a dodanou energii v motoru QP. Vyberte správný vzorec pro výpočet 
aerodynamické účinnosti. 

a. 100
L

DL
E 


  

b.   100vwm
2

1
E 2

L
2
3    

c. 100
Q

vT
E

P

L 


  

16. Co je letecká informační příručka? 

a. příručka vydaná výrobcem obsahující informace o výkonech a omezeních letadla 

b. příručka vydaná státem nebo pověřenou organizací obsahující letecké informace trvalého 

charakteru důležité pro letecký provoz 

c. příručka vydaná provozovatelem obsahující letecké informace trvalého charakteru 
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17. Kolik annexů v současnosti obsahuje chicagská úmluva? 

a. 18 

b. 19 

c. 17 

18. Bitová rychlost C/A kódu GPS je: 

a. 1024b/s 

b. 1023b/s 

c. 210B/s 

19. Vysunutí slotu na křídle vyvolá 

a. zvýšení tahu 

b. zvýšení odporu 

c. zvýšení brzdného účinku kol při přistání 

20. Určování polohy pomocí multilaterace využívá: 

a. rozdílů mezi časy příchodu různých zpráv na aspoň dvě přijímací stanice 

b. měření doby od vyslání po příjem poziční zprávy GPS 

c. rozdílů mezi časy příchodu jedné zprávy na minimálně tři přijímací stanice 

21. Na poláře profilu je možno nalézt takové nastavení profilu α pro které letadlo letí 
nejekonomičtěji, tedy s tak zvanou největší aerodynamickou jemností. Při tomto režimu by 

letadlo z dané letové hladiny při poruše motoru doklouzalo nejdále. Tento letový režim je na 
poláře dán bodem, který 

a. je bodem dotyku tečny k poláře rovnoběžné s vodorovnou souřadnou osou součinitele 

odporu cD (maximální hodnota vztlaku) 

b. je bodem dotyku tečny vedené z počátku souřadných os k poláře (maximální hodnota 
poměru vztlaku k odporu) 

c. je bodem dotyku tečny k poláře rovnoběžné se svislou souřadnou osou součinitele vztlaku 

cL (minimální hodnota odporu) 

22. Magnetický kurz se rovná: 

a. součtu zeměpisného kurzu a magnetické deviace 

b. rozdílu magnetické deklinace a magnetické deviace 

c. součtu zeměpisného kurzu a magnetické deklinace 

23. Minimální rychlost letounu s vysunutými vztlakovými klapkami je: 

a. větší než v cestovní konfiguraci, neboť vysunutím vztlakových klapek se zvýší součinitel 

vztlaku 

b. menší než v cestovní konfiguraci, neboť vysunutím vztlakových klapek se zvýší součinitel 

vztlaku 

c. menší než v cestovní konfiguraci, neboť účinnost výškovky se vysunutím vztlakových 

klapek zlepší 
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24. Vírník je: 

a. vrtulník s tlačnou vrtulí 

b. rotorové letadlo 

c. rotorové letadlo s pomalou rotací hlavního rotou poháněného motorem 

25. Jaké je správné umístění polohových světel na letounu? 

a. ocas - bílé, levé křídlo - červené, pravé křídlo - zelené 

b. ocas - červené, levé křídlo - bílé, pravé křídlo - zelené 

c. ocas - zelené, levé křídlo - bílé, pravé křídlo - červené 
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