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Varianta A 

Choose the best words to complete each sentence (4 body) 

1. We arrived _____ the airport in time. 

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

2. The _____ faulty. 

 a) . equipments are b) . equipment was c) . equipment were d) ....... equipments 

        were 

3. I pulled the handle _____ I could. 

 a) ........ as hard as b) ........ so hard as c) ....... as hardly as d) ...... so hardly as 

4. We’re _____ unload the plane. 

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

5. _____ passengers allowed in this area? 

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

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

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

7. Pilots _____ to get clearance for flight plans. 

 a) ................ have b) ................ must c) ...............should d) ............. allowed 

8. Did the tug break _____? 

 a) ..................... in b) ................ back c) .................. over d) ............... down 
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Complete the sentences with these words (4 body) 

in / at / on / out of / to / down / behind / back 

1. There is still some smoke coming ___________ out of the engine. 

2. There is some debris _____ on the runway. 

3. We will continue to cool _____ down the engine. 

4. We should be ready for departure _____ in 15 minutes. 

5. The crew is _____ behind schedule and in a hurry to take off. 

6. I estimate our delay _____ at approximately 30 minutes. 

7. We cannot push _____ back yet. 

8. Requesting detailed taxi instructions _____ to Runway 13L. 

Rearrange the words to make questions (3 body) 

1. you / aviation / start / career / your / when / did / in 

When did you start your career in aviation? 

2. of / aspect / your / do / most / you / job / enjoy / what 

What aspect of your job do you enjoy most? 

3. have / which / worked / you / at / airports 

At which airport have you worked? 

Underline the correct option (4 body) 

1. Be prepared to / Be on the alert for wind shear when approaching the edge of the city. 

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

3. We were told to look out for / listen carefully any light aircraft caught in the storm. 

4. While / During flight an airplane pressurizes and depressurizes, causing some passengers 
discomfort. 
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Match the beginnings (1-8) with the correct endings (a-h) to make conditional 
sentences (4 body) 

1. If several languages are used a) if you lose an engine. 

 on the frequency, (g) 

2. Always ask for confirmation (d) b) a TCAS RA will be triggered. 

3. If the situation is urgent, (h) c) we will change the runway in use. 

4. It is easy to be at the wrong altitude (f) d) if you are not sure of an instruction 

5. If two aircraft are on converging courses, e) the crew will need to don their oxygen 
 (b)  masks. 

6. Should the wind change direction f) if you do not make the correct 
 considerably, (c)  barometric settings. 

7. If volcanic ash fills the cockpit, (e) g) it is difficult to maintain situational 

   awareness. 

8. Try to start the APU (a) h) express urgency in your voice. 

Complete the sentences with the words below (6 bodů) 

checks / communicating / consciousness / holding / maintenance / masks / military / oxygen / 
pressurize / pressurizing / sounding / starvation 

In August 2005, a Boeing 737 crashed near Athens. There were no survivors among 

the 115 passengers and six crew members on board. Investigations soon identified the failure 
of the plane to (1) _____ pressurize after take-off as the main cause of this accident. 
The pressurization switch should be set to “Auto” before take-off. It had been left out of position 

during (2) _____ maintenance the night before, and the pilots did not notice this problem, while 
performing their pre-flight (3) _____ checks. Once the aircraft had climbed to 10,000 feet, 
an alarm went off in the cockpit to warn the pilots that the aircraft was not (4) _____ 

pressurizing. However, the pilots mistakenly believed that the alarm was the take-off 
configuration warning, and they switched it off. 

After the aircraft had climbed above 14,000 feet, oxygen (5) _____ masks were automatically 
deployed in the cabin. There was a warning light in the cockpit to show that this has occurred, but 

the pilots were distracted by another alarm which was (6) _____ sounding and they believed 
signified an equipment cooling system problem. As the aircraft continued to climb on autopilot, 
both pilots became disoriented and began to suffer from hypoxia, due to their lack of (7) _____ 

oxygen. There is no indication in the pilots’ communications with air traffic controllers that they 
had any idea of the danger they faced. If they had realized, they would certainly have put their 
oxygen masks in time to begin an emergency descent and then, once at a safe level, they would 

have tried to determine why the aircraft had not pressurized. 

Within a few minutes, both pilots had lost (8) _____ consciousness. The aircraft continued as far 
as Athens on autopilot, escorted by (9) _____ military jets. When contact was lost with the crew, 

the authorities feared a terrorist attack. The aircraft entered a (10) _____ holding pattern 
and circled until both engines lamed out due to fuel (11) _____ starvation. T then crashed into 
a hillside about 40 km from Athens. 

One pilot was German and other Cypriot. An additional factor contributing to this accident could 
be the difficulty the pilots had (12) _____ communicating in English in a stressful situation. 
The lack of oxygen could only have made things worse. 
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Varianta B 

Choose the best words to complete each sentence (4 body) 

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 room _____ for a meeting today. 

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

3. Two men _____ a plane at Moscow airport. 

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

4. Did you _____ to set the QNH? 

 a) .......  remember b) ....... remembers c) .....  remembered d) ..... remembering 

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

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

6. There are two planes in _____ of you. 

 a) ................. next b) ................ front c) ............... above d) .............. behind 

7. The situation is under _____. 

 a) ................ clear b) ................ solve c) ............. control d) .............. serious 

8. Can we delay departure _____ 2000 UTC? 

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

Complete the sentences with these words (4 body) 

because / due / resulted in / so / because of / force / has made / caused 

1. All flights were grounded _____ because of the volcanic ash cloud. 

2. Runway 23R is closed _____ because maintenance is being carried out. 

3. The heavy weather build-up will _____ force the crew to change course. 

4. The strong headwinds _____ resulted in the flight being behind schedule. 

5. It is raining heavily, _____ so the braking action is poor. 

6. The adverse weather _____ has made traffic slow. 

7. We are unable to accept FL 390 _____ due to our weight. 

8. The damage to the leading edges was _____ caused by hailstorm. 
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Rearrange the words to make questions (3 body) 

1. you / did / problem / in / experience / when / last / English / communication / a 

When did you last experience a communication problem in English? 

2. how / to / do / training / often / have / you / attend / courses 

How often do you attend training courses? 

3. language / much / will / training / have / you / year / this / how 

How much language training will you have this year? 

Underline the correct option (4 body) 

1. Oxygen helps avert the effects of depressurization at altitude. The oxygen from these masks 
usually lasts / takes for about 10 minutes. 

2. Please be careful of / be ready the slippery runway on landing. 

3. You will need to be particularly beware of / vigilant when flying near the mountains. 

4. Please be prepared to / be on alert for review your current flight plan because 
of the hurricane. 

Match the beginnings (1-8) with the correct endings (a-h) to make conditional 
sentences (4 body) 

1. The standing water on the runway may a) the pilot will enter transponder code 7700. 

 result in, (f) 

2. The cracked windshield could lead to (h) b) near busy airports. 

3. If there is an emergency (a) c) severely limits visibility during approach 

   and landing. 

4. Ingesting volcanic ash can cause (g) d) and result in concussion and broken bones. 

5. A damaged windshield (c) e) seem blurred and causes glare. 

6. Bird ingestion is a major concern (b) f) you aquaplaning and requiring more 
   stopping distance. 

7. Clear air turbulence may surprise g) blade damage and flameout. 

 passengers walking around the cabin (d) 

8. Heavy rain during approach makes h) a cabin depressurisation. 
 the approach and runway lighting (e) 

Complete the sentences with the words below (6 bodů) 

aviator / construction / crosswinds / environment / equipment / fuel / maintenance / military / pull 
up / reduced / temperatures / winds 

An Airbus A319 landed this week in Antarctica on the newly-constructed Wilkins runway. This four-
kilometre long runway is made entirely of ice, which is 500 m thick. On this first flight of just over 
four hours from Hobart in Tasmania, the pilots were able to see the runway from 10 km out 

and there were no problematical (1) _____ crosswinds to deal with. After touching down, they 
were able to (2) _____ pull up within 1,000 m despite the lack of friction on the aircraft´s wheels. 
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Construction on this runway started in 2005. Laser levelling technology was used to carve a flat, 
smooth runway out of the ice. Regular (3) _____ maintenance of the runway is also required 
as it has to be continually cleared of snow. The work took place during the summer months when 

(4) _____ temperatures in Antarctica can rise as high as -25°C. In addition to coping with 
temperatures such as this, workers had to deal with high (5) _____ winds up to 100 kt. 
The runway has been designed to cause minimal damage to the (6) _____ environment. 

The closest wildlife is about 20 km away and no (7) _____ fuel is stored at the runway. Aircraft 
using the runway need to be able to complete their return journey without refuelling. 

The (8) _____ construction of this runway was an essential part of the Antarctic Airlink Project, 

to which the Australian government has contributed a $46 million. The regular flights which are 
expected to begin soon will transport Australian scientist and their (9) _____ equipment 
to nearby research stations much faster than before. Previously the scientists had to travel by sea. 

A typical journey time of ten days has now been (10) _____ reduced to a short four-hour flight. 
There are no plans at the moment to make these flights available to tourists. While other countries 
have flown to Antarctica before, they have do so over shorter distances in (11) _____ military 

aircraft. The runway has been named after Sir Hubert Wilkins, the explorer and (12) _____ 
aviator who first flew to Antarctica in 1928. 
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Varianta C 

Choose the best words to complete each sentence (4 body) 

1. The RVR for Runway 36R _____ about 200 metres. 

 a) ..................... is b) .................. are c) ................... has d) ................. were 

2. Do you think he _____ our request? 

 a) ............ is being b) ....... understand c) ....... understood d) is understanding 

  understand       

3. The fire engines _____ with you in 60 seconds. 

 a) .............. will be b) .................. are c) ......... have been d) .................. had 

4. There is a Dash 8 _____ holding point N4? 

 a) ................... left b) .............. leaves c) ............. leaving d) .......... is leaving 

5. We _____ ice patches near the intersection of C and G. 

 a) ..... encountered b) ......... encounter c) ..... encountering d) .................. was 
        encountering 

6. We _____ the fire. 

 a) . have extinguish b) ................ have c) ......... extinguish d) has extinguished 

    extinguished     

7. We are unable _____ our 45 slot. 

 a) ............. making b) ............... make c) ........... to make d) ................ made 

8. Some of the bags _____? 

 a) ....... are missing b) ........are missed c) ...... have missed d) ......... have been 

        missed 

Complete the sentences with these words (4 body) 

severely / almost / a little / very / soon / only / just / hard 

1. Taxi with caution, as the airport is _____ very congested. 

2. Boarding is _____ almost completed. We should be ready to push back in five minutes. 

3. The ground crew are working very _____ hard to make sure we get away on time. 

4. Some of the passengers were late arriving at the gate; we’ll need _____ a little more time. 

5. We have _____ just closed the doors and are ready to depart. 

6. When the servicing truck reversed into the RH engine, it _____ severely damaged 
the cowling. 

7. There is _____ only one container waiting to be loaded. 

8. Can you vacate your stand as _____ soon as possible. 
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Rearrange the words to make questions (3 body) 

1. 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. 

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

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

3. language / much / will / training / have / you / year / this / how 

How much language training will you have this year? 

Underline the correct option (4 body) 

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

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

3. The cabin needs to clean / cleaning. 

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

Match the beginnings (1-8) with the correct endings (a-h) to make conditional 
sentences (4 body) 

1. We lost thrust in both engines (f) / (d) a) and are checking the engine parameters. 

2. We had a sudden cabin depressurisation b) and we are climbing now. 
 (d) / (f) 

3. We saw a thunderstorm ahead of us (h) c) and we are orbiting at the moment. 

4. We felt a loud thud from Engine 2 during d) and are making an emergency descent. 
 climb-out (a)  

5. ATC told us to take delaying action (c) e) and we are donning our oxygen masks. 

6. ATC cleared us to FL 390 (b) f) and are turning back to LaGuardia. 

7. We smelt smoke in the flight deck (e) g) and we are contacting them on 118.325. 
  

8. Area Control handed us over to Approach h) and we are turning 20 degreed right to 
 (g)  avoid it. 

Complete the sentences with the words below (6 bodů) 

oversight / departments / obligations / government / compliance / holistic / mandate / unlawful / 
shipped / charter / supervision / policies 

Canada’s aviation security system comprises 89 airports where the CATSA has a (1) _____ 

mandate to conduct passenger and baggage screening. It also includes hundreds of airlines 
and (2) _____ charter companies that serve air passengers. Countless other companies provide 
services at airports or are key parts of the cargo supply chain and handle goods destined to be (3) 

_____ shipped on aircraft. All are ultimately responsible for the security of their operations 
and for complying with Transport Canada regulations. 
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Under the Aeronautics Act, the Minister of Transport is responsible for the development 
and regulation of aeronautics and the (4) _____ supervision of all matters connected 
with aeronautics, including promoting the security of Canada’s aviation system. As the lead federal 

department for aviation security, Transport Canada develops (5) _____ policies and regulations, 
and conducts (6) _____ oversight to verify that industry and CATSA meet their respective 
obligations. 

Transport Canada is also responsible for verifying the (7) _____ compliance of Canada’s aviation 
security regime with international (8) _____ obligations such as those set out by ICAO Annex 17 
– Security – to the Chicago Convention of 1944. This has the added benefit of enabling Canadian 

air carriers to access international markets efficiently. Other federal government (9) _____ 
departments, security and intelligence authorities, law enforcement, and industry partners have 
important roles to play in protecting the civil aviation system, as well. With this in mind, it is 

important to take a (10) _____ holistic look at Canada’s security regime and the wide range 
of (11) _____ government and industry actions that help prevent acts of (12) _____ unlawful 
interference on the system or limit their consequences when they occur. 

Varianta D 

Choose the best words to complete each sentence (4 body) 

1. There is a volcanic cloud _____ south west from Iceland. 

 a) ..............moved b) .............moving c) ............... moves d) ............ to move 

2. The _____ faulty. 

 a) . equipments are b) . equipment was c) . equipment were d) ....... equipments 

        were 

3. Oxygen masks will deploy automatically if cabin altitude _____ 14000 feet. 

 a) ............ exceeds b) ......... exceeded c) .............. exceed d) .......... to exceed 

4. We just _____ a flame-out on Engine Number 3. 

 a) ................ have b) .................. has c) .................. had d) .............. having 

5. We intend _____ to our destination. 

 a) ....... to continue b) ........... continue c) ......... continuing d) .......... continued 

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

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

7. Pilots _____ to get clearance for flight plans. 

 a) ................ have b) ................ must c) ...............should d) ............. allowed 

8. To _____ a large storm, the flight crew must make decisions while still 40 nautical miles 
away from it. 

 a) ................avoid b) ........... avoiding c) ............. avoided d) ....... has avoided 
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Complete the sentences with these words (4 body) 

from / over / away / at / right / back / on / through 

1. The crew descended _____ through 3700 feet before climbing to 4000. 

2. The aircraft remained _____ at 6000 feet. 

3. The 747 descended _____ from FL 290 to FL 210. 

4. The crew made a 180-degree turn and flew _____ back to base. 

5. ATC must maintain separation to keep aircraft _____ away form each other. 

6. They stayed _____ on a heading of 310 degrees. 

7. The ATR 72 passed _____ over the outer marker at 22:17. 

8. The A321 turned _____ right. 

Rearrange the words to make questions (3 body) 

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

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

2. 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. 

3. you / did / problem / in / experience / when / last / English / communication / a 

When did you last experience a communication problem in English? 

Underline the correct option (4 body) 

1. Be prepared to / Be on the alert for wind shear when approaching the edge of the city. 

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

3. We were told to look out for / listen carefully any light aircraft caught in the storm. 

4. You will need to be particularly beware of / vigilant when flying near the mountains. 
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Match the beginnings (1-8) with the correct endings (a-h) to make conditional 
sentences (4 body) 

1. If you turn your head away from the a) the pilot may not remember them all. 

 microphone, (d) 

2. If someone just says “250”, (g) b) advise ATC that you have heard a missed 
   readback error. 

3. If reception is poor on one frequency, (h) c) then ask them to confirm it. 

4. If you give too many instructions d) reception will be poor. 
 in the same message, (a)  

5. If two aircraft have similar call signs, (f) e) your situational awareness may not be as 
   good in South America. 

6. If pilots don’t give their cleared level f) the controller may assign one a different 

 on first contact, (c)  call sign. 

7. If you do not speak Spanish, (e) g) you should request confirmation of a level 
   or a heading. 

8. If you hear another pilot make h) request switching over to another one. 
 an incorrect readback, (b) 

Complete the sentences with the words below (6 bodů) 

strategy / unlawful / immune / gaps / value / attacker / exclusively / threats / damage / intent / 
potential / satisfaction 

Aviation is a preferred terrorist target because it offers a large number of (1) _____ potential 

victims, a high economic impact and publicity (2) _____ value. History shows that the terrorist 
threat is not localized to one region or country, and that Canada is not (3) _____ immune 
from these acts. From a Canadian perspective, the most well-known of these are the 1985 

bombing of Air India Flight 182 and the terrorist attacks of September 11, 2001. 

More recent aviation security incidents demonstrate that terrorists remain (4) _____ intent 
on attacking civil aviation systems. Even unsuccessful attacks meet many of their goals – Al Qaeda 
in the Arabian Peninsula voiced its (5) _____ satisfaction over the economic impacts western 

states suffered as a result of the unsuccessful air cargo plot originating in Yemen on October 29, 
2010. This is indicative of a new (6) _____ strategy of low cost attacks designed to inflict broad 
economic (7) _____ damage. To that end, terrorists remain intent on understanding our security 

capabilities and actively seek to exploit (8) _____ gaps with new and evolving tactics. 

It would be wrong, however, to focus (9) _____ exclusively on the activities of one group 
in understanding the threat. Acts of (10) _____ unlawful interference with the aviation system 

may be motivated by many factors. In fact, one of the greatest challenges to securing the system 
is the “lone-wolf” (11) _____ attacker. It is difficult for law enforcement, security and intelligence 
officials to detect those with no direct links to terrorist organizations. Transport Canada, 

government partners, and industry work together to understand the most pressing risks facing the 
system and how (12) _____ threats evolve. In addition, the department has learned a number 
of valuable lessons in recent years, which have helped focus the Program and shape the full range 

of related activities. 
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Varianta E (náhradní termín přijímacích zkoušek) 

Choose the best words to complete each sentence (4 body) 

1. I’m not tired enough to go to bed. If I _____ to bed now, I wouldn’t sleep. 

 a) ................ went b) ....................go c) .......... had gone d) ........... would go 

2. If I were rich, _____ a yacht. 

 a) ............ I’ll have b) ........ I can have c) ........... I’d have d) ................ I had 

3. I wish I _____ have to work tomorrow, but unfortunately I do. 

 a) ................ don’t b) ............... didn’t c) ............ wouldn’t d) ................ won’t 

4. We’re _____ unload the plane. 

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

5. We _____ by a loud noise during the night? 

 a) ........... woke up b) ... are woken up c) . were woken up d) . were waking up 

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

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

7. A new supermarket is going to _____ next year. 

 a) ................ build b) ............ be built c) ........ be building d) ............ building 

8. Did the tug break _____? 

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

Complete the sentences with these words (4 body) 

so / by / if / but / unless / until / then / to 

1. The Flight Officer’s display units are blank, _____ but the captain’s seem to be operating 

normally. 

2. Maintain present altitude _____ until reaching BONA. 

3. Fly direct to BONA _____ then commence your descent. 

4. Advise me _____ if the situation deteriorates. 

5. We need to reduce our landing weight _____ by jettisoning ten tonnes of fuel. 

6. We need to stay at an upper level as long as possible _____ to save fuel. 

7. We’ll have to make a flapless landing, _____ so we’ll need the longest runway. 

8. We’ll have to divert _____ unless I can relight the engine. 
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Rearrange the words to make questions (3 body) 

1. lab / afternoons / on / she / seldom / goes / Tuesday / to / computer / the 

She seldom goes to the computer lab on Tuesday afternoons. 

2. I / tried / four / details / this / week / to / system / access / times / to / account / my / have 

/ use / the 

I have tried four times this week to use the system to access my account 

details. 

3. branch / day / person / unable / to / working / I / a / am / my / as / during / the / visit 

As a working person, I am unable to visit my branch during the day. 

Underline the correct option (4 body) 

1. After finding / We found a hotel, we looked for somewhere to have dinner. 

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

3. Have you been to the Canada or the United States / Canada or the United States? 

4. It took us quite a long time to get here. It was a three-hour / three hours journey. 

Match the beginnings (1-8) with the correct endings (a-h) to make conditional 
sentences (4 body) 

1. We are watching the engine parameters. a) The Flight Officer has recovered his PFD 

 (e)  and ND. 

2. We are monitoring the Vertical Speed b) Yaw control is no longer responding. 
 Indicator. (h) 

3. All the left-hand display units are blank. c) The controller’s last transmission was in 
 (a)  Russian. 

4. We are showing two dots above d) The oxygen masks have been released. 

 the glideslope. (f)  

5. The PNF is monitoring the frequency. (c) e) N1, N2 and EGT have dropped. 

6. Cabin altitude is still within tolerance. (d) f) The approach is now stabilised. 

7. Rudder deflection appears to be normal. g) All gears have extended and locked down. 
 (b) 

8. We are trying to recycle the landing gear. h) The rate of descent has increased to 

 (g)  1,600 feet per minute. 

Complete the sentences with the words below (6 bodů) 

prospects / corruption / authorized / charter / provide / traveller / venture / discounts / subsidiary 

/ general / combined / opportunities 

A cooling economy (1) _____ combined with new government policies to control (2) _____ 
corruption and extravagant spending may have dampened business aviation activity in China this 

past year, but these factors have also created (3) _____ opportunities for business jet travelers. 
Moreover, the slowdown has had little impact on regional growth in support servicesand 
infrastructure, or on optimism about future (4) _____ prospects. “It’s not so much a frenzy as it 
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was before, but in the long term it’s going in the right direction,” says Carey Matthews, (5) _____ 
general manager of Shanghai Hawker Pacific Business Aviation Service Centre at Hongqiao 
International Airport. Matthews reports that Shanghai Hawker Pacific saw 6 percent growth 

in traffic at its facility last year, while his company expanded its services, becoming an (6) _____ 
authorized Cessna service center and receiving approval from the Civil Aviation Administration 
of China to perform structural repairs. The less froth in the market and the more services, 

the better, so as a business jet (7) _____ traveler, you could say it was an excellent year. 
But there’s no denying the impact the government’s anticorruption and austerity campaigns have 
had on (8) _____ charter activity. 

 “We estimate 50 to 60 percent of that market disappeared overnight, by virtue of all the charter 
flights being government-business driven,” says Robert Molsbergen, president of Executive Jet 
Management, a (9) _____ subsidiary of U.S.-based NetJets. Molsbergen heads NetJets China 

Business Aviation, which began charter operations last October from its base in Zhuhai with two 
Hawker 800XP midsize business jets. The company is a joint (10) _____ venture by NetJets 
and private Chinese investment firms Honey Capital and Fung Investments. 

NetJets China has no current plans to offer the fractional-ownership programs its parent company 
sells, but it will (11) _____ provide the management services Executive Jet Management 
specializes in (under the EJM China brand). EJM, which manages more than 200 aircraft 

worldwide, recently brought aboard its first aircraft in the region, a Hong Kongbased Global 6000. 
Molsbergen points out that management fees are often offset by (12) _____ discounts 
on insurance, fuel, crew training and other costs that companies like his can offer owners because 
of their buying power. 
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Varianta F (náhradní termín přijímacích zkoušek) 

Choose the best words to complete each sentence (4 body) 

1. I asked two people the way to the station, but _____ of them could help me. 

 a) ................ none b) ............... either c) ................. both d) ............. neither 

2. The view was wonderful. If _____ a camera with me, I would have taken some photographs. 

 a) ................ I had b) .... I would have c)I would have had d) ............. I’d had 

3. Oxygen masks will deploy automatically if cabin altitude _____ 14000 feet. 

 a) ............ exceeds b) ......... exceeded c) .............. exceed d) .......... to exceed 

4. Jane _____ to phone me last night, but she didn’t. 

 a) .......... supposed b) ...... is supposed c) ... was supposed d) ............ suppose 

5. The weather is horrible. I wish it _____ raining. 

 a) ....... would stop b) ............ stopped c) ................ stops d) ............ will stop 

6. What time _____? At 8.30. 

 a) .. begins the film b) ....... does begin c) .... does the film d) ............. the film 

    the film  begin  beginning 

7. Pilots _____ to get clearance for flight plans. 

 a) ................ have b) ................ must c) ...............should d) ............. allowed 

8. To _____ a large storm, the flight crew must make decisions while still 40 nautical miles 
away from it. 

 a) ................avoid b) ........... avoiding c) ............. avoided d) ....... has avoided 

Complete the sentences with these words (4 body) 

for / in / between / long / at / inbound / on / from 

1. We should be on the ground _____ at 15:30 UTC. 

2. Expect further clearance _____ in 12 miles. 

3. We are 56 miles _____ from Adelaide. 

4. There are 188 nm _____ between Izmir and Istanbul. 

5. We will be in the hold _____ for 20 minutes. 

6. We should arrive in Colombo _____ on schedule. 

7. Runway 29 Left is 3,456 metres _____ long. 

8. We are eight nautical miles _____ inbound to NHL. 
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Rearrange the words to make questions (3 body) 

1. advertise / use / convenient / telephone / you / as / to / banking / your/ service / and / easy 

You advertise your telephone banking service as easy to use and convenient. 

2. afraid / not / of / evidence / have / I / features / seen / am / I / either / yet / these / of 

I am afraid I have not yet seen evidence of either of these features. 

3. writing / system / telephone / am / to / I / about / banking / your / complain 

I am writing to complain about your telephone banking system. 

Underline the correct option (4 body) 

1. You will need to be particularly beware of / vigilant when flying near the mountains. 

2. Jim doesn’t speak very clearly. He is difficult to understand him / He is difficult to 
understand. 

3. I had no difficulty to find / trouble finding a place to live. In fact it was surprisingly 
easy. 

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

Match the beginnings (1-8) with the correct endings (a-h) to make conditional 
sentences (4 body) 

1. If we lose that hydraulic system, (g) a) the oxygen masks will drop down. 

2. As the yaw damper has failed, we are b) so I will fly the approach manually. 
 experiencing (d) 

3. In the event of cabin depressurisation (a) c) so my instruments are supplied 

   by the standby probes. 

4. Since Engine Number 2 has been shut d) a lot of Dutch roll and the passengers  
 down, (f)  are uncomfortable. 

5. The autopilot and autothrust have e) therefore I am starting the APU. 
 disconnected, (b) 

6. We have lost one main electrical f) I am opening the cross feed valve. 

 generation, (e) 

7. There is a Captain Probes warning, (c) g) we will not have autobraking. 

8. We have a Gear-not-downlocked h) As a result, I am requesting a low pass. 

 message (h) 

Complete the sentences with the words below (6 bodů) 

atmosphere / entire / propulsion / fans / extremely / rocket / decelerate / conditions / thrust / 

variant / velocities / combustor 

A scramjet (supersonic combustion ramjet) is a (1) _____ variant of a ramjet airbreathing jet 
engine in which combustion takes place in supersonic airflow. As in ramjets, a scramjet relies 

on high vehicle speed to forcefully compress and (2) _____ decelerate the incoming air before 
combustion (hence ramjet), but whereas a ramjet decelerates the air to subsonic velocities before 
combustion, airflow in a scramjet is supersonic throughout the (3) _____ entire engine. This 
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allows the scramjet to operate efficiently at (4) _____ extremely high speeds: theoretical 
projections place the top speed of a scramjet between Mach 12 (9,100 mph; 15,000 km/h) 
and Mach 24 (18,000 mph; 29,000 km/h). 

The scramjet is composed of three basic components: a converging inlet, where incoming air is 
compressed and decelerated; a (5) _____ combustor, where gaseous fuel is burned 
with atmospheric oxygen to produce heat; and a diverging nozzle, where the heated air is 

accelerated to produce (6) _____ thrust. Unlike a typical jet engine, such as a turbojet 
or turbofan engine, a scramjet does not use rotating, fan-like components to compress the air; 
rather, the achievable speed of the aircraft moving through the (7) _____ atmosphere causes 

the air to compress within the inlet. As such, no moving parts are needed in a scramjet. 
In comparison, typical turbojet engines require inlet (8) _____ fans, multiple stages of rotating 
compressor fans, and multiple rotating turbine stages, all of which add weight, complexity, 

and a greater number of failure points to the engine. 

Due to the nature of their design, scramjet operation is limited to near-hypersonic (9) _____ 
velocities. As they lack mechanical compressors, scramjets require the high kinetic energy 

of a hypersonic flow to compress the incoming air to operational (10) _____ conditions. Thus, 
a scramjet-powered vehicle must be accelerated to the required velocity by some other means 
of (11) _____ propulsion, such as turbojet, railgun, or (12) _____ rocket engines. In the flight 

of the experimental scramjet-powered Boeing X-51A, the test craft was lifted to flight altitude 
by a Boeing B-52 Stratofortress before being released and accelerated by a detachable rocket 
to near Mach 4.5. 
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Informace o písemných přijímacích zkouškách 
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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. Profilový dopravní průzkum ....................................................................................... 1 bod 

A Provádíme v profilu komunikace a získáme hustotu dopravy a skladbu dopravního proudu 

B Provádíme na křižovatce a získáme směrovost a skladbu dopravního proudu 

C Provádíme v profilu komunikace a získáme intenzitu a skladbu dopravního proudu 

D Provádíme na křižovatce a získáme intenzitu a hustotu dopravy 

2. Schéma průběhu křivosti u jednotlivých druhů směrových oblouků ............................. 5 bodů 

oblouk prostý kružnicový 

 

oblouk kružnicový s přechodnicemi 

 symetrické přechodnice 
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 nesymetrické přechodnice 

 

3. Nakreslete schematický příčný řez místní komunikací, je-li dopravní prostor 20 m, slovně 
popište a číselně okótujte jednotlivé skladebné prvky ................................................ 4 body 

 

4. Vlivy dopravy na životní prostředí lze vzhledem k jejich rozsahu rozdělit do tří skupin..... 1 bod 

A lokální, regionální, globální 

B lokální, národní, mezinárodní  

C národní, mezinárodní, globální 

D lokální, národní, globální 
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5. Celá křižovatková výhybka ...................................................................................... 2 body 

A Umožňuje vozidlům jízdu přímým směrem ve dvou větvích, do odbočky ve dvou větvích 

B Umožňuje vozidlům jízdu přímým směrem ve dvou větvích, do odbočky v jedné větvi 

C Umožňuje vozidlům jízdu vozidlům do odbočky ve dvou větvích, bez možnosti jízdy 
přímým směrem 

D Umožňuje křížení větví výhybky, bez možnosti jízdy vozidel do odbočky 

6. Nakreslete dopravní schéma mezilehlé železniční stanice s poloperonizací, vlečkou zaústěnou 
do liché kolejové skupiny s jednou předávací kolejí a s velkým nákladovým obvodem, 
vyznačte: osové vzdálenosti kolejí, čísla kolejí, čísla výhybek ...................................... 5 bodů 

 

7. Jakých výšek může v ČR běžně dosahovat výška nástupní hrany (plochy, ze které se 
nastupuje do tramvaje) nad temenem kolejnice? ........................................................ 1 bod 

A 0 až 120 mm 

B 0 až 240 mm 

C 120 až 240 mm 

D 120 až 320 mm 

8. Kýl lodi je dle funkce částí ....................................................................................... 2 body 

A částí nosnou 

B částí stabilizační 

C částí hnací 

D ústředním tělesem 

9. Při vedení kolejového vozidla se uplatňuje ................................................................ 2 body 

A existence dvojkolí 

B okolek 

C tažná síla lokomotivy 

D pražce 
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10. Jako výchozí bod měření (VBM) by neměl být používán ............................................. 2 body 

A osamocený strom 

B svislá dopravní značka stálá 

C přenosná dopravní značka 

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

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

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

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. Čím blíže je bod rozpojení začátku logistického řetězce, tím (3 body) 

A) více je logistický řetězec flexibilní 

B) méně je logistický řetězec flexibilní 

C) ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná 

2. Technologii Gateway lze použít pro (2body) 

A) zásobování regionů 

B) zásobování měst 

C) regionů i měst 

3. Co je to 3PL? (3body) 

A) logistická technologie 

B) specifická forma outsourcingu v logistice 

C) forma expresní přepravy 

4. Pasivní prvky logistického řetězce jsou (2body) 

A) zaměstnanci 

B) manipulační zařízení 

C) informace 

5. Intermodální doprava je definována jako (2body) 

A) více druhů dopravy, více přepravních jednotek 

B) více druhů dopravy 

C) více druhů dopravy, jedna přepravní jednotka 

6. Technologie JIT (2body) 

A) vznikla v leteckém průmyslu 

B) má vysoké nároky na dopravní systém 

C) zvyšuje náklady na skladování 
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7. XYZ analýza (3body) 

A) dělí zboží do skupin dle hodnoty 

B) dělí zboží do skupin dle obrátkovosti 

C) je založena na Paretově principu 

8. Největší světový námořní přístav najdeme v (2body) 

A) Hamburku 

B) Singapuru 

C) Šanghaji 

9. V moderních logistických řetězcích se uplatňuje (3 body) 

A) pull princip 

B) push princip 

C) ani jeden z výše uvedených 

10. Technologie cross-docking (3 body) 

A) umožňuje nahradit LTL za FTL 

B) konsoliduje zásilky od více dodavatelů 

C) je založena na skladování 

Varianta 2 

1. ABC analýza (3 body) 

A) dělí zboží do skupin dle obrátkovosti 

B) je založena na Paretově principu 

C) skupina A obsahuje největší množství zásob 

2. Technologii Hub & Spoke lze použít pro (2body) 

A) zásobování regionů 

B) zásobování měst 

C) regionů i měst 

3. Návrat výroby zpět do země původu se nazývá (3body) 

A) offshoring 

B) outsourcing 

C) reshoring 

4. Logistický řetězec s kontinuálními toky je založen na (2body) 

A) push principu 

B) pull principu 

C) velkých skladových zásobách 
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5. „Supermarketový systém“ je primárně spojen s technologií (2body) 

A) Cross-Docking 

B) Gateway 

C) Kanban 

6. Zapojení strategického plánování, výzkumu, vývoje a marketingu do logistiky tvoří (2body) 

A) horizontální dimenzi integrace 

B) vertikální dimenzi integrace 

C) Total Supply Chain 

7. Základním IT řešením pro řízení zásob a plánování výroby je (3body) 

A) CPFR 

B) MRP 

C) ERP 

8. Smart kontejner využívá pro svoji automatickou identifikaci primárně (2body) 

A) QR kód 

B) ANPR 

C) RFID 

9. Deterministický model zásob předpokládá (3 body) 

A) známou spotřebu zásob (poptávku) 

B) náhodnou spotřebu zásob (poptávku) 

C) stochastickou spotřebu zásob (poptávku) 

10. INCOTERMS doložka FOB znamená (3 body) 

A) prodejce platí   dopravu, pojištění a přebírá riziko dokud zboží   není   složeno v přístavu 

B) prodejce platí dopravu, pojištění a přebírá riziko dokud zboží není naloženo na lo  

C) kupující platí dopravu, pojištění a přebírá riziko dokud zboží není naloženo na lo  
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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. Vysvětlete pojem mezičas. Vysvětlete pojem ztrátový čas. Vysvětlete pojem efektivní doba 

zelené.  ................................................................................................................. 5 bodů 

MEZIČAS – časový interval od konce doby zelené na návěstidle pro jeden směr po 

začátek doby zelené na návěstidle pro kolizní směr. 

ZTRÁTOVÝ ČAS PRO KAŽDOU FÁZI (L) – doba mezi koncem efektivní zelené v této 

fázi a začátkem efektivní zelené v následující fázi, tj. neproduktivní doba při 
změně fází. Je roven mezičasu zkrácenému o rozdíl mezi efektivní a skutečnou 

zelenou: L = tm – 1 [s]. 

z´ = z +2s – 1s = z + 1 = EFEKTIVNÍ DOBA ZELENÉ – doba, po níž vozidla 

projíždějí stopčárou v saturovaném toku (efektivní zelená se rovná délce zelené 
minus časová ztráta vzniklá rozjezdem plus vliv pojíždění žluté: z' = z + 1 [s]) 

2. Provoz cyklistů na komunikaci s jednosměrným provozem v protisměru je umožněn .... 2 body 

A vždy (vjezd cyklistů je povolen v obou směrech) 

B je–li to vyznačeno dopravním značením 

C při dostatečné šířce komunikace pro bezpečné protisměrné míjení 

D nikdy (vjezd cyklistů v protisměru je zakázán) 

3. Železniční přejezdy, jejich opravy zajišťuje a financuje .............................................. 2 body 

A příslušná obec, ve které se přejezd nachází 

B vlastník převáděné komunikace společně se SŽDC 

C příslušné kraje, ve kterých se přejezdy nacházejí 

D Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 

4. Jaké rozchody koleje jsou užívány v tramvajových sítích v ČR? ................................... 2 body 

A 760 a 1435 mm 

B 900 a 1435 mm 

C 1100 a 1435 mm 

D 1000 a 1435 mm 
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5. Co je preference městské hromadné dopravy. Vyjmenujte alespoň 3 druhy preference MHD 
a popište příklady preference.  ................................................................................ 4 body 

Upřednostnění MHD před IAD – druhy: 

KONCEPČNÍ (při zpracování studií, územního plánu) 

LEGISLATIVNÍ (omezení vjezdu do města, ev. centra, zpoplatněné parkování 

v centru) 

STAVEBNĚ – provozní (preferenční opatření v křižovatkách a na úsecích) 

 preference na SSZ i na neřízených křižovatkách pomocí SDZ 

 vyhrazené zařídí pruhy 

 vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy 

 stavebně oddělené tramvajové tratě (samostatné těleso, „bumlíky“) 

6. Činné hnací vozidlo umístěné na konci vlaku, sloužící např. pro překonání náročných sklonů, 
se nazývá .............................................................................................................. 2 body 

A postrk 

B přípřež 

C posun 

D závěs 

7. Jak závisí na poloměru oblouku železniční trati jeho měrný odpor? ............................. 2 body 

A přímo úměrně 

B nepřímo úměrně 

C nezávisí na něm vůbec 

D úměrně s druhou mocninou 

8. Jaká návěst rychlostní soustavy je dávána návěstidlem na obrázku? ........................... 2 body 

A rychlost 80 km/h a výstraha 

B rychlost 100 km/h a volno 

C rychlost 60 km/h a očekávejte 40 km/h 

D rychlost 100 km/h a očekávejte 

100 km/h 

 

9. Co je to kolizní diagram? ......................................................................................... 2 body 

A zaznamenání nehodového děje pomocí symbolů znázorňujících charakteristiky dopravní 

nehody do situačního plánu s cílem nalézt spolupůsobící faktory vzniku dopravní nehody 

B schéma nehodového děje zpracovaného policií při vyšetřování dopravní nehody 

C vyznačení rizikových míst na pozemní komunikaci 

D graf, který udává počet nehod v dané lokalitě rozdělený podle počtu účastníků dopravní 
nehody 
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10. Ve zpětném odvíjení nehodového děje se výběhovou analýzou snažíme určit .............. 2 body 

A polohu a rychlost vozidel na počátku brzdění 

B průměrnou hodnotu reakční doby 

C směr a rychlost vozidel bezprostředně po střetu 

D rychlost bezprostředně před střetem 
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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. Modal-Split: (2 body) 

A) vyjadřuje počet předem určených linek železniční osobní dopravy v dopravním  modelu 

B) vyjadřuje podíl jednotlivých druhů dopravy na přepravní práci 

C) rozdělení cestující v dopravní špičce na náhodné a pravidelně vyjíždějící 

D) je teoretický čtyřfázový model k určení rovnovážného stavu nabídky a poptávky po 

veřejné dopravě 

2. Osová síť linek: (2 body) 

A) musí mít na všech linkách jednotnou osu symetrie 

B) se vyznačuje alespoň třemi linkami v každém úseku 

C) musí splňovat osovou rovnici 

D) se vyznačuje zpravidla jedinou linkou v každém úseku – výjimkou může být centrum 

3. K symetrickému 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 celočíselného násobku poloviny doby taktu 

D) vždy po uplynutí poloviny součtu hodnot obvodové rovnice 

4. Přidělování kapacity dopravní cesty znamená: (2 body) 

A) stav, kdy je každému dopravci přidělena trať, kterou musí obsloužit vlaky osobní dopravy 

B) stav, kdy je každému dopravci přidělena trať, kterou nesmí obsloužit vlaky osobní dopravy 

C) proces zpracování žádostí dopravců o trasy, na jehož základě je zpracován grafikon 

vlakové dopravy 

D) proces zpracování žádostí dopravců o vlakové soupravy, na jehož základě je plánována 
kapacita spojů osobní dopravy 
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5. Plán vlakotvorby určuje: (2 body) 

A) směrování vozových zásilek 

B) oběhy nákladních lokomotiv 

C) smluvní přepravní podmínky pro vozové zásilky 

D) umístění seřaďovací stanice v železniční síti 

6. Typickým zástupcem roll on / roll off lodi je: (2 body) 

A) osobní loď 

B) trajekt 

C) rybářská loď 

D) tanker 

7. Eulerovský tah: (2 body) 

A) obsahuje každou hranu grafu právě jednou 

B) obsahuje každý vrchol grafu právě jednou 

C) lze sestrojit v každém grafu 

D) lze sestrojit pouze v grafu, ve kterém je stupeň všech vrcholů lichý 

8. Kružnice je graf, pro který platí: (2 body) 

A) počet vrcholů je menší než počet hran 

B) počet vrcholů je větší než počet hran 

C) je stromem 

D) stupeň všech vrcholů je rovný dvěma 

9. Ohodnocení v hranově ohodnoceném grafu: (2 body) 

A) je vždy kladné 

B) splňuje trojúhelníkovou nerovnost 

C) je libovolné reálné číslo 

D) je minimální vzdálenost mezi dvěma vrcholy 

10. Strom je graf, pro který platí: (2 body) 

A) stupeň všech vrcholů je rovný jedné 

B) počet hran je rovný počtu vrcholů 

C) je to nesouvislý graf bez kružnic 

D) počet vrcholů je o jedna větší než je počet hran 

11. Úloha obchodního cestujícího je: (2 body) 

A) úloha, jejímž cílem je nalézt nejkratší trasu, která navštíví každý vrchol grafu právě jednou 

a vrátí se zpět do počátku 

B) úloha, jejímž cílem je nalézt trasu, která navštíví každou hranu grafu právě jednou 

C) řešitelná pouze v eulerovském grafu 

D) je ekvivalentní s úlohou nalezení libovolné hamiltonovské kružnice 
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12. Pro maximální tok v dopravní síti NEPLATÍ: (3 body) 

A) součet toku vstupujícího do vrcholu je rovný toku vystupujícímu z tohoto vrcholu 

B) tok vystupující ze zdroje je rovný toku vstupujícímu do ústí 

C) můžeme jej nalézt pomocí Fordova-Fulkersonova algoritmu 

D) tok na každé hraně je rovný kapacitě dané hrany 

Varianta 2 

1. Gravitační model je principielně založen na předpokladu, že: (2 body) 

A) čím větší zdrojový a cílový potenciál, tím více cest; čím menší přepravní odpor, tím více 

cest 

B) s rostoucí vzdálenosti zdroje a cíle stoupá počet cest; počet cest stoupá s druhou 

mocninou 

C) čím větší zdrojový a cílový potenciál, tím více roste mocnina přepravního odporu 

D) klesající velikost zdroje a cíle snižuje přepravní odpor; konstanta „k“ se úměrně tomu 

zvyšuje 

2. Součinitel využití vozidla při plánování kapacity linky vyjadřuje: (2 body) 

A) poměrné snížení obsazenosti vozidla / 1 vozokm 

B) efektivitu nasazení vozidla, tj. % rentabilitu využití v oběhu 

C) % snížení obsaditelnosti vozidla 

D) subjektivní složku vnímání na straně cestujících, která vyjadřuje, kdy je vozidlo vnímáno 

jako obsazené a cestující volí jiný dopravní prostředek 

3. Systémová jízdní doba: (2 body) 

A) zajišťuje dosažení přípojů v taktových uzlech a je odvozena z hranové rovnice 

B) má smysl pouze v komerčním jízdním řádu 

C) je nutnou podmínkou tarifní integrace 

D) je jízdní doba při přestupu mezi různými dopravními prostředky v integrovaném 

dopravním systému 

4. Provozovatel dráhy je odpovědný za: (2 body) 

A) zajišťování provozuschopnosti dopravní cesty a řízení provozu na této cestě 

B) provozování osobní či nákladní železniční dopravy 

C) zajišťování provozuschopnosti zabezpečovací techniky na železniční dopravní cestě 

a drážních vozidlech 

D) zajišťování provozuschopnosti zabezpečovací techniky a údržby kolejových vozidel 

5. Právnická osoba provozující svým jménem a na svůj účet přepravu nákladů vlastními nebo 
najatými plavidly za účelem zisku se nazývá: (2 body) 

A) rejdař 

B) dopravce 

C) zprostředkovatel 

D) provozovatel 
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6. TEU (Twenty-foot equivalent unit) má délku: (2 body) 

A) 9125 mm 

B) 12192 mm 

C) 3029 mm 

D) 6058 mm 

7. Obyčejný graf nazýváme kompletní nebo úplný pokud: (2 body) 

A) jsou všechny vrcholy sudého stupně 

B) graf neobsahuje vrcholy lichého stupně 

C) všechny vrcholy mají stejný stupeň 

D) počet hran grafu = n (n – 1) / 2 

8. Dva grafy G1 a G1 jsou izomorfní, pokud jsou:  (2 body) 

A) souvislé 

B) komplementární 

C) souvislé a všechny vrcholy jsou sudého stupně 

D) až na topologii stejné 

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 matice vzdálenosti potřebujeme jako vstup: (2 body) 

A) distanční matici 

B) matici incidence 

C) matici sousednosti/přilehlosti 

D) matici přímých vzdáleností 

11. Vzdáleností dvou libovolných vrcholů u, v  V grafu G – d (u, v) rozumíme: (2 body) 

A) součet ohodnocení hran nejkratší cesty 

B) minimální vzdálenost 

C) počet hran cesty, která vrcholy grafu u, v  V spojuje 

D) počet hran nejkratší cesty 

12. Ford - Fulkersonova věta hovoří o:  (3 body) 

A) platnosti 1. Kirchhoffova zákona pro dopravní sítě 

B) podmínce existence přípustného toku 

C) hodnotě maximálního toku v dopravní síti 

D) vlastnosti toku na sítích 
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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 1 

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 
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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 2 

1. Dopravní telematika integruje: ................................................................................ 2 body 

a) elektrotechniku se stavebním inženýrstvím 

b) informatiku a telekomunikace s dopravním inženýrstvím 

c) silniční, železniční, vodní a leteckou dopravu s využitím optimalizačního modelování 

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. Nejlepší výsledky řízení křižovatek z hlediska dopravních parametrů dosahuje: ............ 2 body 

a) řízení policistou 

b) řízení pevnými časy 

c) dopravně-závislé řízení 

4. 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 

5. 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 

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. Systém e-call zajišťuje: ........................................................................................... 2 body 

a) automatické tísňové volání v případě nehody 

b) elektronický přístup k záznamům řidiče prostřednictvím mobilního telefonu 

c) spojení s nejbližším servisem v případě nehody 
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8. 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 

9. Automatický identifikační systém ve vodní dopravě ................................................... 2 body 

a) zajišťuje hlasové spojení plavidel různého typu 

b) umožňuje zasílání dat o plavidlech v pevně definovaném formátu 

c) je využíván malými plavidly (do výtlaku 50 tun) pro navigaci v přístavech 

10. 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 

11. Uveďte alespoň 5 telematických aplikací neuvedených v otázkách výše. ..................... 5 bodů 
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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. Aerostat je letadlo, které se pohybuje atmosférou na základě: 

a. vztlaku vznikajícího podle Archimédova zákona 

b. aerodynamického vztlaku vznikajícího převážně na nosné ploše 

c. statického vztlaku, který je primárně závislý na rychlosti letounu a velikosti plochy křídla 

2. Vírník (autogyra) – zařaďte tento druh letadla do jedné z nabízených kategorií: 

a. Motorový aerodyn s pohyblivou mávající nosnou plochou 

b. Motorový aerostat s nepohyblivou nosnou plochou 

c. Motorový aerodyn s pohyblivou rotující nosnou plochou 

3. U nosníkových konstrukcí dochází prostřednictvím jednoho nebo více nosníků k přenosu 

ohybu do trupu letadla. Při velkém zjednodušení určete maximální ohybový moment 
u (vetknutého) nosníku o délce 0,5 m, pokud je velikost kolmo působící zatěžující síly na jeho 
konci 1000 N. 

a. 500 Nm, lineární průběh ohybového momentu 

b. 2000 Nm, lineární průběh ohybového momentu 

c. 2000 Nm, exponenciální průběh ohybového momentu 

4. Který typ spoje patří do kategorie nerozebíratelných spojů: 

a. Šroubový spoj 

b. Čepový nebo kloubový spoj 

c. Nýtový spoj 

5. Slot se nachází na: 

a. Náběžné hraně křídla 

b. Odtokové hraně křídla 

c. Horní prostřední části křídla 
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6. Mezi základní případy namáhání konstrukce letounu patří tahové napětí. Mez kluzu je pojem 
související mimo jiné s tahovým diagramem kovových materiálů (např. ocel). Co tento pojem 

vyjadřuje? 

a. Oblast, ve které dochází k prodlužování materiálu i v okamžiku, kdy se napětí dále 

nezvyšuje. V důsledku přetvoření krystalových mřížek dochází také k určitému zpevnění 
materiálu. 

b. Při zvyšujícím se napětí začíná docházet k výraznému zužování průřezu materiálu (tvorbě 

tzv. krčku) 

c. Bod, ve kterém dochází ke ztrátě integrity zkoumaného materiálu 

7. Zatížení křídla – hmotové zatížení se skládá z tíhy a setrvačných sil. Vyberte z následujících 

tvrzení o tíhové a setrvačné síle správné tvrzení: 

a. Tíhové zrychlení má směr tečny k zemskému povrchu 

b. Tíha je vektorová veličina, jejíž velikost zůstává neměnná a mění se pouze směr působení 

c. Tíha je vektorová veličina, jejíž velikost se během letu mění 

8. Kritická rychlost pro Flutter kormidel vyjadřuje: 

a. Kritickou nejoptimálnější přistávací rychlost pro danou konfiguraci kormidel příčného 

a podélného řízení, pro kterou je přistání nejekonomičtější 

b. Kritická nejoptimálnější rychlost letu, při které je pro danou konfiguraci kormidel 

provedení letu nejekonomičtější 

c. Nevztahuje se k ekonomice provádění letu, ale udává rychlost letu, při které se konstrukce 

rozkmitá s netlumenou amplitudou 

9. Vyberte chybné tvrzení spojené s problematikou letových provozních služeb: 

a. Stanoviště APP (Approach Centre) je základní součástí ATC (Air Traffic Control) 

b. Stanoviště ACC (Area Control Centre) je základní součástí ATC (Air Traffic Control) 

c. Stanoviště FLC (Final Landing Centre) je základní součástí ATC (Air Traffic Control) 

10. Jakým zákonem se řídí pohyb letadel lehčích vzduchu v zemské atmosféře? 

a. Montgolfierův zákon 

b. Da Vinciho zákon 

c. Archimédův zákon 

11. V roce 1802 formuloval Joseph Louis Gay-Lussac termodynamický zákon, který pojmenoval 
na počest průkopníka létání profesora Charlese: Charlesův zákon. V pV diagramu je tento 
termodynamický děj charakterizován IZOCHOROU. Které tvrzení platí pro ideální plyny 

a Charlesův zákon: 

a. Tlak plynu není závislý na jeho termodynamické teplotě 

b. Tlak plynu je přímo úměrný jeho termodynamické teplotě 

c. Tlak plynu je kvadraticky úměrný jeho termodynamické teplotě 
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12. V počátcích letectví byl důležitým pokrokovým vynálezem lehký parní stroj. Vyberte platné 
tvrzení: 

a. Parní stroj je pístový tepelný stroj, který přeměňuje tepelnou energii vodní páry na 
mechanickou energii 

b. První parní stroje mají velmi malou účinnost v rozsahu maximálně 60-70 % 

c. Pro syté páry roste tlak s teplotou rovnoměrně (přímka) podle Gay-Lussacova zákona 

13. Jaký je teplotní pokles (vertikální teplotní gradient) podle MSA do výšky 11 000 m? 

a. 0,65°C na 10 m 

b. 0,65°C na 100 m 

c. 0,65°C na 1000 m 

14. Vyberte správné tvrzení pro Coriolisovu sílu. 

a. Jedná se o setrvačnou sílu, která působí na tělesa pohybující se v rotující neinerciální 
vztažné soustavě, pokud se mění jejich vzdálenost od středu otáčení 

b. Jedná se o tíhovou sílu, která působí na tělesa pohybující se ve statické inerciální vztažné 

soustavě, pokud se rázově mění výška letu (poryvy větru) 

c. Jedná se o vazebnou sílu atomů duralových slitin. Vazba je mimořádně pevná i při nižší 

hustotě – vzniká tak velmi pevný a lehký materiál vhodný pro použití v letecké dopravě. 

15. Rovnice spojitosti proudění (zákon zachování hmoty v proudové trubici) udává následující 
vztah: 

a. Pokud se dvakrát zvětší průřez trubice, rychlost proudění se dvakrát zmenší 

b. Pokud se bude průřez zvětšovat lineárně, rychlost bude stoupat také lineárně 

c. Pokud se zvětší průřez lineárně, rychlost stoupne kvadraticky 

16. Tah je síla, kterou pohonná jednotka působí na letadlo. Má tedy svůj směr a velikost. 
Základní výpočtový vzorec pro velikost tahu je založen na druhém Newtonově zákoně 

(zákoně síly). Platí tedy následující tvrzení: 

a. Síla je vektor rovnající se derivaci vektoru hybnosti podle času 

b. Síla je skalár rovnající se rozdílu rychlostí vstupujícího a vystupujícího plynu 

c. Síla je vektor získaný integrací změny vektoru hybnosti 

17. Palubní systém ACAS II zajišťuje: 

a. Pouze Traffic Advisory 

b. Traffic Advisory a Resolution Advisory ve vertikální rovině 

c. Resolution Advisory ve vertikální a horizontální rovině 

18. Inerciální navigační systém je založen na: 

a. Přesnými akcelerometry měříme zrychlení a první integrací získáme dráhu 

b. Přesnými akcelerometry měříme zrychlení a druhou derivací získáme dráhu 

c. Přesnými akcelerometry měříme zrychlení a druhou integrací získáme dráhu 
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19. Které z následujících zkratek nepatří do (souhrnného označení) navigačních systémů GNSS 

a. LORAN C 

b. GBAS, SBAS (EGNOS, WAAS) 

c. GLONASS 

20. Který z následujících systémů nepatří mezi systémy pro přesná přiblížení a přistání 

a. VOR/DME Landing System 

b. Microwave Landing System 

c. GNSS/GBAS Landing Systém 

21. Které tvrzení platí pro Multilaterační (MALT) systémy: 

a. Jsou založené na vzdálenostně linearizačním principu a skládají se minimálně z šesti 

sledovacích pozemních stanic a centrální výpočtové jednotky 

b. Jsou založené na časově hyperbolickém principu a skládají se minimálně ze tří datově 

propojených přijímajících stanic a centrální procesorové jednotky 

c. Jsou založené na vícebodovém dynamickém srovnávacím principu a skládají se minimálně 

ze dvou satelitů na stacionární oběžné dráze a pozemního sběrného a výpočetního 
střediska umístěného v Praze 

22. ČSA je členem aliance: 

a. Sky Team 

b. Star Alliance 

c. Oneword 

23. Hybridní letecká společnost je: 

a. společnost, která je součástí hybridní organizační struktury, např. dceřina společnost, 

kterou vlastní větší mateřská 

b. společnost, která nevlastní žádná letadla, pouze je má v pronájmu a provozuje je za 

podmínek sjednaných s jejich vlastníkem 

c. letecká společnost, která má hybridní obchodní model, tedy není typicky low-cost ani 

typicky full-service dopravce 

24. IATA Clearing House je: 

a. je ekonomicky samostatná část IATA, je to zúčtovací ústředna na bázi členství, slouží 
k vyrovnávání závazků mezi členy ústředny 

b. je databáze, do které členové IATA posílají statistické údaje o svém provozu, slouží 
k tomu, aby sdružení mělo vždy aktuální přehled o vývoji 

c. je centrální transparentní účet, kde členové IATA platí členské poplatky, které lze platit 

v různých celosvětových měnách 

25. Hedging je: 

a. udržování finanční stability společnosti formou provozování vedlejších ziskových činností 

b. investiční zajištění s cílem snížení potenciálních budoucích ztrát nebo zvýšených nákladů 

c. vyrovnávání finančních závazků mezi leteckými společnostmi přes „ICAO Hedging 

Account“ 
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Varianta 2 

1. Aerodyn je letadlo, které se pohybuje atmosférou na základě: 

a. vztlaku vznikajícího podle Archimédova zákona 

b. aerodynamického vztlaku vznikajícího převážně na nosné ploše 

c. dynamického vztlaku, který je primárně závislý na rozdílu hustoty plnícího plynu a hustoty 

okolního vzduchu, která s výškou dynamicky klesá 

2. Ornitoptéra – zařaďte tento druh letadla do jedné z nabízených kategorií: 

a. Motorový aerodyn s pohyblivou mávající nosnou plochou 

b. Motorový aerostat s nepohyblivou nosnou plochou 

c. Motorový aerodyn s pohyblivou rotující nosnou plochou 

3. U nosníkových konstrukcí dochází prostřednictvím jednoho nebo více nosníků k přenosu 

ohybu do trupu letadla. Při velkém zjednodušení určete maximální ohybový moment 
u (vetknutého) nosníku o délce 0,5 m, pokud je velikost kolmo působící zatěžující síly na jeho 
konci 2000 N. 

a. 1000 Nm, lineární průběh ohybového momentu 

b. 4000 Nm, lineární průběh ohybového momentu 

c. 4000 Nm, exponenciální průběh ohybového momentu 

4. Který typ spoje nepatří do kategorie rozebíratelných spojů: 

a. Šroubový spoj 

b. Čepový nebo kloubový spoj 

c. Nýtový spoj 

5. Fowlerova klapka se nachází na: 

a. Náběžné hraně křídla 

b. Odtokové hraně křídla 

c. Horní prostřední části křídla 

6. Mezi základní případy namáhání konstrukce letounu patří tahové napětí. Mez elasticity je 
pojem související mimo jiné s tahovým diagramem kovových materiálů (např. ocel). Co tento 
pojem vyjadřuje? 

a. Oblast, ve které dochází k prodlužování materiálu i v okamžiku, kdy se napětí dále 
nezvyšuje. V důsledku přetvoření krystalových mřížek dochází také k určitému zpevnění 

materiálu. 

b. Při zvyšujícím se napětí začíná docházet k výraznému zužování průřezu materiálu (tvorbě 

tzv. krčku) 

c. Při zvýšení napětí nad tuto oblast dochází po odstranění veškerého zatížení k určité trvalé 

deformaci zkoumaného materiálu. 
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7. Zatížení křídla – hmotové zatížení se skládá z tíhy a setrvačných sil. Vyberte z následujících 
tvrzení o tíhové a setrvačné síle správné tvrzení: 

a. Tíhové zrychlení má směr tečny k zemskému povrchu 

b. Tíhové zrychlení má směr normály k zemskému povrchu 

c. Tíha je vektorová veličina, jejíž velikost zůstává neměnná (mění se pouze směr působení) 

8. Flutter je pojem, který vyjadřuje: 

a. Buzení kmitavého pohybu křídla aerodynamickými silami vyvolané náhodným impulsem do 

konstrukce (například poryv větru) 

b. Odolnost tuhosti torzní konstrukce proti přistávacímu nárazu ve směru normály osy trupu 

c. Přeměnu mechanického pohybu vzniklého během přistání na tepelnou energii v hlavním 

podvozkovém tlumiči 

9. Vyberte chybné tvrzení spojené s problematikou letových provozních služeb: 

a. Stanoviště APP zajišťuje rozstupy v oblasti TMA (Terminal Control Area) 

b. Stanoviště TWR zajišťuje rozstupy v oblasti CTR (Control Zone) 

c. Stanoviště ACC uděluje povolení pro vjezd motorových mechanizačních prostředků na 
RWY 

10. Jak byl označován první proudový letoun určený pro civilní leteckou dopravu nasazený do 
provozu 2. května 1952? 

a. Douglas DC-3 Dakota 

b. De Havilland DH-106 Comet 

c. Tupolev Tu-01 Samoljet 

11. V roce 1802 formuloval Joseph Louis Gay-Lussac termodynamický zákon, který pojmenoval 
na počest průkopníka létání profesora Charlese: Charlesův zákon. V pV diagramu je tento 
termodynamický děj charakterizován IZOCHOROU. Které tvrzení platí pro ideální plyny 

a Charlesův zákon: 

a. Pokud se zvyšuje termodynamická teplota, objem soustavy zůstává stejný (zvyšuje se 

tlak) 

b. Při snižování termodynamické teploty klesá tlak kvadraticky 

c. Izochora je v diagramu normálou k tlaku 

12. V počátcích letectví byl důležitým pokrokovým vynálezem lehký parní stroj. Vyberte platné 
tvrzení: 

a. Pro plyny roste tlak s teplotou exponenciálně podle Gay-Lussacova zákona 

b. Pro syté páry roste tlak s teplotou exponenciálně – neplatí Gay-Lussacův zákon 

c. Závislost tlaku syté vodní páry na teplotě se řídí Charlesovým termodynamickým zákonem 

13. Jaký je přibližný průběh teplotního poklesu (vertikální teplotní gradient) podle MSA do výšky 
11 000 m? 

a. Lineární 

b. Exponenciální 

c. Logaritmický 
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14. Vyberte správné tvrzení pro Coriolisovu sílu. 

a. Působení Coriolisovy síly je dobře patrné při poryvu větru na koncích křídel letadel. 

Elasticita použitého materiálu část síly pohltí a snižují tak konstrukční namáhání draku 
letounu. 

b. Působení Coriolisovy síly je dobře patrné například na pohybu vzduchových hmot. Síla 

odchyluje pohybující se vzduchovou částici doprava na severní polokouli. 

c. Působení Coriolisovy síly je dobře patrné na opotřebení pneumatik při přistání. Vzhledem 

k charakteru počasí je opotřebení v letních měsících mnohem větší než v zimním období. 

15. Pro rovnici spojitosti proudění (zákon zachování hmoty v proudové trubici) platí následující 
tvrzení: 

a. Součin velikosti průřezu proudové trubice a rychlosti proudění nestlačitelného vzduchu je 

konstantní 

b. Při nízkých rychlostech (do 30 % rychlosti vzduchu) se vzduch považuje za velmi dobře 

stlačitelný 

c. Z rozdílu rychlostí na alespoň třech měřených průřezech proudové trubice je možné 

stanovit směr letu 

16. Tah je síla, kterou pohonná jednotka působí na letadlo. Má tedy svůj směr a velikost. 
Základní výpočtový vzorec pro velikost tahu je založen druhém Newtonově zákoně (zákoně 

síly). Platí tedy následující tvrzení: 

a. Síla je rovna časové změně (derivaci) hybnosti 

b. Síla je rovna časové změně (integraci) hybnosti 

c. Síla je rovna časové změně (iteraci) hybnosti 

17. Systém ACAS je: 

a. Palubní protisrážkový systém 

b. Palubní protipožární systém 

c. Palubní odmrazovací systém 

18. Nejběžnější sestupový úhel na který je konstruován systém Glidepath u systému ILS: 

a. 3° 

b. 6° 

c. 10° 

19. Které z následujících zkratek nepatří do (souhrnného označení) navigačních systémů GNSS? 

a. VOR, ILS, DME 

b. GBAS, SBAS (EGNOS, WAAS) 

c. ABAS (RAIM, AAMS), GLONASS 

20. Který z následujících systémů nepatří mezi systémy pro přesná přiblížení a přistání CAT I? 

a. Radar PAR 

b. Radar SSR 

c. Microwave Landing System 
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21. Které tvrzení platí pro Multilaterační (MALT) systémy: 

a. Systémem MLAT je možné využít jako plnohodnotnou náhradu radaru 

b. Systémy MLAT zajišťují datové spojení ve více vrstvách atmosféry až na geostacionární 

oběžnou dráhu 

c. Systém MLAT zajišťuje vícespektrální analýzy provozních parametrů letounu, jako je 

například teplota sledovaných částí motoru, velikost magnetické deviace systémů 
a podobně 

22. Marginální náklady: 

a. jsou náklady provozní, ale nepřímé, např. členské poplatky v mezinárodních organizacích 

b. jsou náklady, které je nutno vynaložit pro zvýšení produkce o jednu jednotku 

c. jsou náklady, které je nutno vynaložit každý měsíc fixně bez ohledu na objem produkce 

23. Jedním z tzv. omezujících prvků revenue managementu leteckých společností je: 

a. Three day rule 

b. Saturday stay rule 

c. Quick back rule 

24. ČSA je členem aliance: 

a. Sky Team 

b. Star Alliance 

c. Oneword 

25. Blokové hodiny je provozní ukazatel hospodaření leteckých společností, který značí: 

a. součet blokových časů na všech letech daného leteckého dopravce, blokový čas je čas od 

odstranění špalků na výchozím letišti po zašpalkování letadla na příletovém letišti 

b. součet blokových časů na všech letech daného leteckého dopravce, blokový čas je čas od 
odlepení letadla od země na výchozím letišti po dosednutí při přistání na cílovém letišti 

c. součet blokových časů na všech letech daného leteckého dopravce, blokový čas je čas od 

zašpalkování letadla na letišti po odšpalkování letadla na tom samým letišti, kde je letadlo 
„blokuje“ parkovací stání 

Varianta 3 

1. Které tvrzení neplatí pro Multilaterační (MALT) systémy: 

a. Proces určení cíle ve 3 dimenzích je založen na přesných stochastických výpočtech 

založených na principu Schwedlerových vět (pomáhají vyšetřovat vnitřní účinky 
posouvajících signálů pohybujícího se letadla) 

b. Systém MLAT je možné využít jako plnohodnotnou náhradu radaru 

c. Proces určení cíle ve 3 dimenzích je založen na matematickém řešení nalezení průsečíku 

hyperboloidů (výpočet hyperboloidů je založený na metodě TDOA) 
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2. Který z následujících systémů nepatří mezi systémy pro přesná přiblížení a přistání? 

a. VOR/DME Landing System 

b. Microwave Landing System 

c. GNSS/GBAS Landing System 

3. Která z následujících zkratek vyjadřuje systém v rámci GNSS, který poskytuje vlastní měřící 
signál pro určení polohy, umožňuje určení 3D polohy v prostoru: 

a. BRAHE 

b. GALILEO 

c. KEPLER 

4. Oblastní radarový horizontální rozstup zajišťovaný v řízeném vzdušném prostoru ČR je: 

a. 10 NM 

b. 5 NM 

c. 5 km 

5. Palubní systém ACAS poskytuje v případě nutnosti RA – Resolution Advisory. Které 
z následujících tvrzení pro RA platí: 

a. RA jsou provozní informace o dopravě, které pilotovi radí jak vyřešit co možná 

nejefektivněji například časové zpoždění letu, nepříznivé povětrností podmínky na cílovém 
letišti a podobně 

b. RA nesmí být doprovázeno žádnou reakcí ze strany pilota – řídící letového provozu má 

absolutní zodpovědnost za zajišťování rozstupů letadel 

c. RA je doprovázeno například zvukovou výstrahou „climb“ nebo „descend“, reakce pilota 

na RA má být do 5 sekund 

6. Vyberte chybné tvrzení pro dvouproudový motor: 

a. První proud vzduchu prochází motorem, druhý proud neprochází vysokotlakou turbínou 

b. Oba proudy prochází přes dmychadlo, první proud prochází výraznou změnou tlaku 

a teploty ve srovnání s druhým proudem 

c. Dva proudy vzduchu vznikají na úrovni spalovací komory, kdy se část vzduchu mísí 

s palivem za účelem zážehu a zvýšení teploty druhého stlačeného proudu. 

7. Podle Bernoulliho rovnice (zákon zachování energie proudícího vzduchu v proudové trubici) 
je dynamická složka tlaku ovlivněna rychlostí vzduchu: 

a. lineárně, přímo úměrně 

b. kvadraticky 

c. exponenciálně 

8. Velikost odporu je ovlivňována například tvarem profilu, úhlem náběhu nebo hustotou 
vzduchu. Rychlostí obtékajícího vzduchu je velikost odporu ovlivňována: 

a. lineárně, přímo úměrně 

b. kvadraticky 

c. exponenciálně 
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9. Jaká je hodnota tíhového zrychlení podle MSA v úrovni MSL? 

a. 0,977 m/s 

b. 8,9446 m/s-1 

c. 9,8066 m/s2 

10. Vyberte správné tvrzení pro elektromotor: 

a. Nikdy nemohl být použitý pro pohon vzducholodí (nebylo možné zajistit napojení do 

elektrické sítě) 

b. Využíval se pro pohon vzducholodí navzdory (z dnešního pohledu) velkým rozměrům 

a hmotnosti 

c. Samostatně se nikdy nemohl využívat k pohonu vzducholodí, sloužil pouze jako záloha 

v případě výpadku primárního pohonu 

11. V roce 1802 formuloval Joseph Louis Gay-Lussac termodynamický zákon, který je po něm 
pojmenován a dodnes se využívá pro vysvětlení principu parního stroje. V pV diagramu je 
charakterizován IZOBAROU. Které tvrzení platí pro ideální plyny a Gay-Lussacův zákon: 

a. Objem plynu je nezávislý na jeho termodynamické teplotě 

b. Objem plynu je přímo úměrný jeho termodynamické teplotě 

c. Objem plynu je kvadraticky úměrný jeho termodynamické teplotě 

12. Kdo provedl v roce 1783 za mimořádného zájmu veřejnosti první vzlet balonu plněného 
vodíkem? Dnes je tento typ balonů po zmiňovaném průkopníkovi pojmenován. 

a. Učenec a vynálezce, probošt notterdamské kapituly a kardinál pařížský Ballone IV. 

b. Ctěný pařížský lékárník Pilatre de Rozier v balonu bratrů Montgolfierů 

c. Profesor francouzské akademie věd Jacques Charles 

13. Vyberte správné tvrzení spojené s problematikou letových provozních služeb: 

a. CTR je řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do stanovené výšky a může 

zahrnovat i více letišť 

b. CTR je vymezený letovými hladinami FL 250 – FL 660 

c. CTR je neřízená část vzdušného prostoru, je zde však poskytována služba SAR 

14. Staticky určitý spoj křídla jsou 3 prostorově vhodně umístněné čepy typu „oko+vidlice“, 

které: 

a. Odebírají 3 stupně volnosti tělesa 

b. Odebírají 6 stupňů volnosti tělesa 

c. Odebírají 9 stupňů volnosti tělesa 

15. Zatížení křídla – hmotové zatížení se skládá z tíhy a setrvačných sil. Vyberte z následujících 

tvrzení o tíhové a setrvačné síle správné tvrzení: 

a. Setrvačná síla působí vždy ve směru zrychlení 

b. Setrvačná síla působí vždy proti zrychlení 

c. Setrvačná síla je závislá na teplotě okolního prostředí 
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16. Mezi základní případy namáhání konstrukce letounu patří tahové napětí. Youngův modul 
pružnosti je pojem související mimo jiné s tahovým diagramem kovových materiálů (např. 

ocel). Co tento pojem vyjadřuje? 

a. Vyjadřuje výpočet pro trvalé prodloužení materiálu v důsledku kluzu a přetvoření 

krystalových mřížek materiálu. 

b. Jedná se o materiálovou konstantu, která vypovídá o materiálové pevnosti a možnostech 

její deformace. Čím je její hodnota vyšší, tím vyšší napětí je potřebné pro dosáhnutí stejné 
deformace. 

c. Udává do poměru modul působení rychlosti letu a s tím spojené zahřívání konstrukce 
letounu, ohybového momentu na křídlech a pevnostní charakteristiky vetknutí křídla 

letounu do trupu. 

17. Štěrbinová klapka se nachází na: 

a. Náběžné hraně křídla 

b. Odtokové hraně křídla 

c. Horní prostřední části křídla 

18. Který typ spoje patří do kategorie nerozebíratelných spojů: 

a. Šroubový spoj 

b. Čepový nebo kloubový spoj 

c. Svařovaný spoj 

19. U nosníkových konstrukcí dochází prostřednictvím jednoho nebo více nosníků k přenosu 
ohybu do trupu letadla. Při velkém zjednodušení určete maximální ohybový moment 
u (vetknutého) nosníku o délce 1,5 m, pokud je velikost kolmo působící zatěžující síly na jeho 

konci 1000 N. 

a. 1500 Nm, lineární průběh ohybového momentu 

b. 667 Nm, lineární průběh ohybového momentu 

c. 667 Nm, exponenciální průběh ohybového momentu 

20. Větroň – zařaďte tento druh letadla do jedné z nabízených kategorií: 

a. Bezmotorový aerodyn s nepohyblivou nosnou plochou 

b. Motorový aerostat s nepohyblivou nosnou plochou 

c. Motorový aerodyn s nepohyblivou nosnou plochou 

21. Vzducholoď patří při základním rozdělení letadel podle principu překonání zemské tíže 
a podle způsobu pohonu do následující skupiny: 

a. Motorový aerodyn 

b. Motorový letoun těžší než vzduch 

c. Motorový aerostat 
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22. Rozdíl mezi finančním a operativním leasingem letadla je: 

a. po splacení finančního i operativního leasingu je majitelem letadla letecký dopravce, rozdíl 

je v podmínkách provozu letadla před splacením leasingu 

b. po splacení finančního leasingu je majitelem letadla leasingová společnost, po splacení 

operativního leasingu je majitelem letadla letecký dopravce 

c. po splacení finančního leasingu je majitelem letadla letecký dopravce, po splacení 
operativního leasingu je majitelem letadla leasingová společnost 

23. Letecké společnosti: 

a. musí být dle nařízení EU pojištěny proti úpadku 

b. nemusí být pojištěny proti úpadku 

c. v ČR je povinnost pojištění proti úpadku zakotvena v Zákonu o úpadku a způsobech jeho 

řešení 

24. Faktorové náklady leteckých společností jsou: 

a. náklady s nejvyšším podílem na celkových nákladech leteckých společností: náklady na 

palivo, personál a náklady na flotilu 

b. náklady na veškeré poplatky, které platí letecké společnosti letištím a podnikům řízení 

letového provozu 

c. náklady s nižším podílem na celkových nákladech než 10 % 

25. 1 leg je: 

a. 1 let s mezipřistáním 

b. 1 let od startu po přistání 

c. jednodenní plán využití letadla v provozu 

Varianta 4 

1. Horkovzdušný balon patří při základním rozdělení letadel podle principu překonání zemské 

tíže a podle způsobu pohonu do následující skupiny: 

a. Bezmotorový aerodyn 

b. Bezmotorový letoun těžší než vzduch 

c. Bezmotorový aerostat 

2. Letoun – zařaďte tento druh letadla do jedné z nabízených kategorií: 

a. Bezmotorový aerodyn s nepohyblivou nosnou plochou 

b. Motorový aerostat s nepohyblivou nosnou plochou 

c. Motorový aerodyn s nepohyblivou nosnou plochou 
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3. U nosníkových konstrukcí dochází prostřednictvím jednoho nebo více nosníků k přenosu 
ohybu do trupu letadla. Při velkém zjednodušení určete maximální ohybový moment 

u (vetknutého) nosníku o délce 1,5 m, pokud je velikost kolmo působící zatěžující síly na jeho 
konci 1500 N. 

a. 2250 Nm, lineární průběh ohybového momentu 

b. 1000 Nm, lineární průběh ohybového momentu 

c. 1000 Nm, exponenciální průběh ohybového momentu 

4. Který typ spoje nepatří do kategorie rozebíratelných spojů: 

a. Šroubový spoj 

b. Čepový nebo kloubový spoj 

c. Svařovaný spoj 

5. Krügerova klapka se nachází na: 

a. Náběžné hraně křídla 

b. Odtokové hraně křídla 

c. Horní prostřední části křídla 

6. Mezi základní případy namáhání konstrukce letounu patří tahové napětí. Hookův zákon je 

pojem související mimo jiné s tahovým diagramem kovových materiálů (např. ocel). Co tento 
zákon vyjadřuje? 

a. Popisuje pružnou deformaci materiálu působením síly. Deformace materiálu je přímo 

úměrná napětí materiálu. 

b. Určuje maximální možné napětí materiálu, při kterém dojde ke ztrátě integrity (prasknutí) 

v závislosti na druhu a směru působení tahového napětí. 

c. Vyjadřuje výpočet pro trvalé prodloužení materiálu v důsledku kluzu a přetvoření 
krystalových mřížek materiálu. 

7. Zatížení křídla – hmotové zatížení se skládá z tíhy a setrvačných sil. Vyberte z následujících 
tvrzení o tíhové a setrvačné síle správné tvrzení: 

a. Tíha je vektorová veličina, která má svou velikost a směr. Je přímo úměrná tíhovému 

zrychlení. 

b. Tíha je skalár, který je přímo závislý na hmotnosti a je nepřímo úměrný tíhovému 
zrychlení. 

c. Tíha je skalár, který je přímo závislý na hmotnosti, směru tíhového zrychlení a rychlosti 
letu. 

8. Mechanické spoje křídlo-trup odebírají stupně volnosti tělesa. Kolik stupňů volnosti v prostoru 
má těleso? 

a. 3 stupně volnosti 

b. 6 stupňů volnosti 

c. 9 stupňů volnosti 



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. 9 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2017 – 2018 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 
Strana 14 (celkem 24) 

9. Vyberte správné tvrzení spojené s problematikou letových provozních služeb: 

a. INCERFA je pojem, který vyjadřuje potřebný počet certifikací na vnitřních letech EU 

b. DETRESFA je pojem, který stanovuje pravidla omezující vstup zahraničních leteckých 

společností 

c. INCERFA i DETRESFA jsou pojmy vztahující se k pohotovostní službě ALR 

10. Jakým zákonem se řídí pohyb letadel lehčích vzduchu v zemské atmosféře? 

a. Montgolfierův zákon 

b. Da Vinciho zákon 

c. Archimédův zákon 

11. V roce 1802 formuloval Joseph Louis Gay-Lussac termodynamický zákon, který je po něm 
pojmenován a dodnes se využívá pro vysvětlení principu parního stroje. V pV diagramu je 

charakterizován IZOBAROU. Které tvrzení platí pro ideální plyny a Gay-Lussacův zákon: 

a. Pokud se zvyšuje termodynamická teplota, tlak soustavy zůstává stejný (zvyšuje objem) 

b. Při snižování termodynamické teploty klesá tlak kvadraticky 

c. Izochora je v diagramu normálou k tlaku 

12. Vyberte správné tvrzení pro elektromotor: 

a. V roce 1844 přeletěla vzducholoď poháněná elektromotorem Paříž. Elektromotor měl 
velký význam pro rozvoj vzduchoplavby 

b. Elektromotor se ve vzduchoplavbě nikdy neprosadil, původní lehký parní stroj byl mnohem 

lehčí a elektromotory měly využití pouze v pozemním těžkém průmyslu. 

c. Hlavní pohon L. Z. 129 Hindenburg byl elektromotor. Jednalo se o největší (1936) 

vzducholoď hraběte Ferdinanda von Zeppelina. 

13. Mezinárodní standardní atmosféra z roku 1952 je: 

a. Model atmosféry vystihující extrémní možnosti působení atmosféry na provedení letu 

b. Časově neměnná normalizovaná závislost tlaku, teploty a hustoty vzduchu na nadmořské 

výšce 

c. Poválečná dohoda o standardizaci fyzikálních jednotek v atmosféře 

14. Velikost vztlaku je ovlivňována například tvarem profilu, úhlem náběhu nebo hustotou 

vzduchu. Rychlostí obtékajícího vzduchu je velikost vztlaku ovlivňována: 

a. lineárně, přímo úměrně 

b. kvadraticky 

c. exponenciálně 

15. Podle Bernoulliho rovnice (zákon zachování energie proudícího vzduchu v proudové trubici) 

dojde v případě výrazného poklesu rychlosti vzduchu: 

a. K nárůstu dynamického tlaku 

b. K poklesu statického tlaku 

c. K poklesu dynamického tlaku a nárůstu statického tlaku 
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16. Palubní systém ACAS poskytuje v případě nutnosti TA – Traffic Advisory. Které 
z následujících tvrzení pro TA platí: 

a. TA jsou provozní informace o dopravě, které jsou pilotovy poskytovány za účelem 
provedení co možná nejefektivnějšího letu se zaměřením na minimální spotřebu paliva 

b. TA je doprovázeno zvukovou výstrahou „Traffic, Traffic“, pilot nevykonává žádný manévr 

v reakci na TA 

c. TA vyžaduje úpravou výšky letounu a reakci pilota maximálně do 5 sekund 

17. Na dotaz módu A sekundárního radaru palubní odpovídač do odpovědi kóduje: 

a. Identifikace (SQUAK) letu 

b. Výšku letu 

c. Pozici letadla 

18. Která z následujících zkratek vyjadřuje systém v rámci GNSS, který poskytuje vlastní měřící 
signál pro určení polohy, umožňuje určení 3D polohy v prostoru: 

a. GAGASS 

b. NSS-SPUTNIK 

c. GLONASS 

19. Který z následujících systémů nepatří mezi systémy pro přesná přiblížení a přistání CAT I 

a. Radar PAR 

b. Radar SSR 

c. Microwave Landing System 

20. Které tvrzení platí pro Multilaterační (MALT) systémy: 

a. Proces určení cíle ve 3 dimenzích je založen na přesných stochastických výpočtech 

založených na principu Schwedlerových vět (pomáhají vyšetřovat vnitřní účinky 
posouvajících signálů pohybujícího se letadla) 

b. Proces určení cíle ve 3 dimenzích je založen na opakovaných deterministických řešeních 

Kendallových klasifikačních stupňů (vstupní tok příchozích signálů má Erlangovo rozložení) 

c. Proces určení cíle ve 3 dimenzích je založen na matematickém řešení nalezení průsečíku 

hyperboloidů (výpočet hyperboloidů je založený na metodě TDOA) 

21. Tah je síla, kterou pohonná jednotka působí na letadlo. Má tedy svůj směr a velikost. 
Základní výpočtový vzorec pro velikost tahu je založen druhém Newtonově zákoně (zákoně 
síly). Platí tedy následující tvrzení: 

a. Síla je rovna časové změně (derivaci) hybnosti 

b. Síla je rovna časové změně (integraci) hybnosti 

c. Síla je rovna časové změně (iteraci) hybnosti 
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22. Blokové hodiny je provozní ukazatel hospodaření leteckých společností, který značí: 

a. součet blokových časů na všech letech daného leteckého dopravce, blokový čas je čas od 

odstranění špalků na výchozím letišti po zašpalkování letadla na příletovém letišti 

b. součet blokových časů na všech letech daného leteckého dopravce, blokový čas je čas od 

odlepení letadla od země na výchozím letišti po dosednutí při přistání na cílovém letišti 

c. součet blokových časů na všech letech daného leteckého dopravce, blokový čas je čas od 
zašpalkování letadla na letišti po odšpalkování letadla na tom samým letišti, kde je letadlo 

„blokuje“ parkovací stání 

23. Revenue management jako první zavedla do cenotvorby: 

a. dnes neexistující britská nízkonákladová společnost Laker Airways 

b. americká letecká společnost American Airlines 

c. nejstarší letecká společnost s původním názvem – holandská KLM 

24. Cenovou elasticitu lze vypočítat jako: 

a. EC = % změna poptávkového množství / % změna ceny 

b. EC = % změna průměrné ceny letenky / % změna nákladů na 1 cestujícího 

c. EC = % změna výnosů / % změna nákladů 

25. QSI model, který využívají letecké společnosti: 

a. definuje faktory, na základě kterých se cestující rozhodují při výběru možnosti letu, tyto 

faktory kvantifikuje, model dokáže předpověď podíl jednotlivých leteckých společností na 
daném trhu 

b. hodnotí pouze kvantitu, zaměřuje se na celkové množství letů do určité destinace 

a vyhodnocuje průměrné počty cestujících u každé letecké společnosti operující do 

a z této destinace 

c. je to index, který hodnotí poměr kvality a ceny nabízených služeb u jednotlivých leteckých 

společností působících na daném trhu 

Varianta 5 (náhradní termín přijímacích zkoušek) 

1. Pro „Vzdušné prostory letových provozních služeb“ platí: 

a. Vzdušné prostory ATS jsou abecedně označené vzdušné prostory stanovených rozměrů, 

které se klasifikují jako třídy A až G. 

b. Vzdušné prostory LKS jsou číselně označené vzdušné prostory stanovených rozměrů, které 

se klasifikují jako třídy 1 až 9. 

c. Vzdušné prostory ATS jsou kombinací čísel a písmen označené vzdušné prostory 

stanovených rozměrů, které se klasifikují jako třídy CAT A1 až CAT C3. 

2. Jakou zkratkou je označována Letová informační oblast: 

a. CTR 

b. FIR 

c. TMA 
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3. AIP je zkratka, která se vztahuje k: 

a. Palubní zábavný systém pro cestující na dálkových letech 

b. Regulatorní dohled nad Security v letecké dopravě zaměřený na bezpečnostní kontroly 

cestujících 

c. Publikace obsahující informace potřebné k letecké navigaci v dané zemi 

4. Snížení vztlaku na křídle lze dosáhnout: 

a. Vysunutím vztlakových klapek 

b. Snížením úhlu náběhu 

c. Zvýšením rychlosti letu 

5. Co je ORTODROMA? 

a. Nejkratší spojnice dvou bodů na kulové ploše. Je tvořena kratším obloukem hlavní 

kružnice a v gnómické projekci se zobrazuje jako přímka. Určení její délky vychází ze 
sférické trigonometrie. 

b. Křivka, která protíná všechny poledníky pod stejným úhlem. Přesto, že se nemusí jednat 

o nejkratší spojnici dvou míst na kulové ploše, je pro svou jednoduchost využívána. Křivka 
bude jako přímka zobrazena například pomocí Mercatorova zobrazení. 

c. Křivka spojující dva libovolné body pomocí soustavy radionavigačních nebo družicových 

zařízení. Tyto křivky (odborně označovány jako tratě letových provozních služeb) jsou 
pravidelně publikovány pod dozorem státních orgánů. 

6. Které tvrzení neplatí pro velikost vztlaku? 

a. Výsledná velikost vztlaku je přímo úměrná součiniteli vztlaku 

b. Velikost vztlaku je závislá na půdorysné ploše křídla 

c. Velikost vztlaku je přímo úměrná druhé mocnině dynamického tlaku 

7. Které tvrzení neplatí pro Troposféru? 

a. Troposféra je vrstva atmosféry, která je nejblíže k zemskému povrchu 

b. Troposféra je nejmenší vrstvou atmosféry, obsahuje však kolem 80 % její hmotnosti 

c. Troposféra je vrstva atmosféry, ve které klesá teplota s výškou logaritmicky 

8. Microburst je jev, který negativně ovlivňuje: 

a. Přesnost GNSS satelitních navigačních systémů vlivem erupcí na Slunci 

b. Pumpáž motoru vlivem uhlíkatých usazenin ze špatného spalování 

c. Bezpečné provedení letu v blízkosti letišť vlivem silného proudu vzduchu 
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9. 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) 

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

a. 15°/24hod 

b. 360°/15hod 

c. 15°/1hod 

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

a. zelené, červené je na trupu 

b. na levém křídle červené a na pravém zelené 

c. na pravém křídle červené a na levém zelené 

12. 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 

13. Která zkratka se používá pro použitelnou délku rozjezdu? 

a. TORA 

b. TODA 

c. ASDA 

14. Co je to NDB? 

a. Všesměrový vysokofrekvenční radiomaják 

b. Nesměrový radiomaják 

c. Měřič vzdálenosti 

15. K čemu slouží instituce označovaná zkratkou ÚZPLN? 

a. K vyšetřování leteckých nehod a incidentů 

b. Vykonává dohled nad civilním letectvím nad územím České republiky, licencuje piloty 

a certifikuje letadla a letecká technická zařízení. 

c. Povolování provozu letadel všeobecného letectví 
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16. Co znamená zkratka MRW? 

a. Maximální vzletovou hmotnost 

b. Maximální hmotnost na stojánce 

c. Maximální hmotnost na dráze (runway) 

17. Jaký předpis ICAO se zabývá hlukem? 

a. Annex 8 

b. Annex 16/I 

c. Annex 36 

18. 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 


  

19. IATA Clearing House je: 

a. je ekonomicky samostatná část IATA, je to zúčtovací ústředna na bázi členství, slouží k 

vyrovnávání závazků mezi členy ústředny 

b. je databáze, do které členové IATA posílají statistické údaje o svém provozu, slouží 

k tomu, aby sdružení mělo vždy aktuální přehled o vývoji 

c. je centrální transparentní účet, kde členové IATA platí členské poplatky, které lze platit 

v různých celosvětových měnách 

20. Jakou barvou světel se označuje práh dráhy? 

a. Bílá 

b. Modrá 

c. Zelená 

21. Platící zatížení (payload) představuje základní ekonomickou kategorii letadla. Zahrnuje 

a. Hmotnost pasažérů, jejich zavazadel a příslušné hmotnosti paliva spotřebovaného za letu 
na jednoho pasažéra 

b. Hmotnost pasažérů, jejich zavazadel, pošty a přepravovaného zboží 

c. Hmotnost pouze zavazadel, pošty a přepravovaného zboží 

22. 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 
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23. Aerostat je: 

a. Létající stroj těžší vzduchu s motorem 

b. Létající stroj těžší vzduchu bez motoru upoutaný k zemi 

c. Létající stroj lehčí vzduchu motorový i bezmotorový 

24. Jaká je hodnota tíhového zrychlení podle MSA v úrovni MSL? 

a. 0,977 m/s 

b. 8,9446 m/s-1 

c. 9,8066 m/s2 

25. Staticky určitý spoj křídla jsou 3 prostorově vhodně umístněné čepy typu „oko+vidlice“, 
které: 

a. Odebírají 3 stupně volnosti tělesa 

b. Odebírají 6 stupňů volnosti tělesa 

c. Odebírají 9 stupňů volnosti tělesa 

Varianta 6 (náhradní termín přijímacích zkoušek) 

1. Vzdušné prostory letových provozních služeb jsou: 

a. Vzdušné prostory ATS jsou prostory, uvnitř kterých mohou být prováděny určité druhy 

letů a pro které jsou vymezeny letové provozní služby a pravidla provozu. 

b. Jsou prostory v letových hladinách nad FL 260, ve kterých je poskytována služba řízení 
letového prostoru. V nižších letových hladinách je poskytována pouze služba SAR. 

c. Jsou časově a rozměrově vymezené prostory, ve kterých je možné provozovat pouze 
letouny obchodní letecké dopravy. V těchto prostorách nesmí létat například vzducholoď 

nebo malá dopravní letadla. 

2. Letová informační oblast je vzdušný prostor stanovených rozměrů, uvnitř kterého se 
poskytuje letová informační služba a pohotovostní služba. Přibližně jakého rozměru je Letová 

informační oblast LKAA? 

a. Nad územím Evropy 

b. Nad územím ČR 

c. V okolí letiště Václava Havla Praha 

3. AIP je zkratka, která se vztahuje k: 

a. Publikaci rozdělné na všeobecnou část (např. poplatky za použití letišť), část Tratě (např. 

vzdušný prostor letových provozních služeb) a část Letiště. 

b. Nařízení EU-OPS zabývající se problematikou Security v letecké dopravě, dokument je 

zaměřený především na bezpečnostní kontrolu cestujících. 

c. Český zákon vycházející z Tokijské úmluvy, která má dvě části. První část definuje pravidla 

finančních transakcí mezi leteckými dopravci, druhá část stanovuje pravidla pro rozdělení 
zisku a nákladů u codeshareových letů. 



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. 9 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2017 – 2018 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 
Strana 21 (celkem 24) 

4. 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    

5. Co je LOXODROMA? 

a. Nejkratší spojnice dvou bodů na kulové ploše. Je tvořena kratším obloukem hlavní 

kružnice a v gnómické projekci se zobrazuje jako přímka. Určení její délky vychází ze 
sférické trigonometrie. 

b. Křivka, která protíná všechny poledníky pod stejným úhlem. Přesto, že se nemusí jednat 

o nejkratší spojnici dvou míst na kulové ploše, je pro svou jednoduchost využívána. Křivka 
bude jako přímka zobrazena například pomocí Mercatorova zobrazení. 

c. Křivka spojující dva libovolné body pomocí soustavy radionavigačních nebo družicových 

zařízení. Tyto křivky (odborně označovány jako tratě letových provozních služeb) jsou 
pravidelně publikovány pod dozorem státních orgánů. 

6. Které tvrzení neplatí pro velikost odporu? 

a. Výsledná velikost odporu je přímo úměrná součiniteli odporu 

b. Velikost odporu je závislá na půdorysné ploše křídla 

c. Velikost odporu je přímo úměrná druhé mocnině dynamického tlaku 

7. Které tvrzení neplatí pro Troposféru? 

a. Troposféra je vrstva atmosféry, která je nejblíže k zemskému povrchu 

b. Troposféra je nejmenší vrstvou atmosféry a obsahuje přibližně 5 % její hmotnosti 

c. Troposféra je vrstva atmosféry, ve které klesá teplota s výškou lineárně 

8. Microburst je: 

a. Silný sestupný proud vzduchu 

b. Lokální propálení lopatek motoru 

c. Selhání elektronického systému řízení letadla 

9. Flutter je pojem, který vyjadřuje: 

a. Buzení kmitavého pohybu křídla aerodynamickými silami vyvolané náhodným impulsem do 

konstrukce (například poryv větru) 

b. Odolnost tuhosti torzní konstrukce proti přistávacímu nárazu ve směru normály osy trupu 

c. Přeměnu mechanického pohybu vzniklého během přistání na tepelnou energii v hlavním 

podvozkovém tlumiči 
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10. Vzducholoď patří při základním rozdělení letadel podle principu překonání zemské tíže 
a podle způsobu pohonu do následující skupiny: 

a. Motorový aerodyn 

b. Motorový letoun těžší než vzduch 

c. Motorový aerostat 

11. Fowlerova klapka se nachází na: 

a. Náběžné hraně křídla 

b. Odtokové hraně křídla 

c. Horní prostřední části křídla 

12. Mezi základní případy namáhání konstrukce letounu patří tahové napětí. Mez kluzu je pojem 
související mimo jiné s tahovým diagramem kovových materiálů (např. ocel). Co tento pojem 

vyjadřuje? 

a. Oblast, ve které dochází k prodlužování materiálu i v okamžiku, kdy se napětí dále 

nezvyšuje. V důsledku přetvoření krystalových mřížek dochází také k určitému zpevnění 
materiálu. 

b. Při zvyšujícím se napětí začíná docházet k výraznému zužování průřezu materiálu (tvorbě 

tzv. krčku) 

c. Bod, ve kterém dochází ke ztrátě integrity zkoumaného materiálu 

13. U nosníkových konstrukcí dochází prostřednictvím jednoho nebo více nosníků k přenosu 

ohybu do trupu letadla. Při velkém zjednodušení určete maximální ohybový moment 
u (vetknutého) nosníku o délce 1,5 m, pokud je velikost kolmo působící zatěžující síly na jeho 
konci 1500 N. 

a. 2250 Nm, lineární průběh ohybového momentu 

b. 1000 Nm, lineární průběh ohybového momentu 

c. 1000 Nm, exponenciální průběh ohybového momentu 

14. Ornitoptéra – zařaďte tento druh letadla do jedné z nabízených kategorií: 

a. Motorový aerodyn s pohyblivou mávající nosnou plochou 

b. Motorový aerostat s nepohyblivou nosnou plochou 

c. Motorový aerodyn s pohyblivou rotující nosnou plochou 

15. Rozdíl mezi finančním a operativním leasingem letadla je: 

a. po splacení finančního i operativního leasingu je majitelem letadla letecký dopravce, rozdíl 

je v podmínkách provozu letadla před splacením leasingu 

b. po splacení finančního leasingu je majitelem letadla leasingová společnost, po splacení 

operativního leasingu je majitelem letadla letecký dopravce 

c. po splacení finančního leasingu je majitelem letadla letecký dopravce, po splacení 

operativního leasingu je majitelem letadla leasingová společnost 
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16. Který předpis je rozhodující z hlediska odborného zjišťování příčin leteckých nehod 

a. L 9 

b. L 14 

c. L 13 

17. Vyberte chybné tvrzení pro dvouproudový motor: 

a. První proud vzduchu prochází motorem, druhý proud neprochází vysokotlakou turbínou 

b. Oba proudy prochází přes dmychadlo, první proud prochází výraznou změnou tlaku 

a teploty ve srovnání s druhým proudem 

c. Dva proudy vzduchu vznikají na úrovni spalovací komory, kdy se část vzduchu mísí 

s palivem za účelem zážehu a zvýšení teploty druhého stlačeného proudu. 

18. Oblastní radarový horizontální rozstup zajišťovaný v řízeném vzdušném prostoru ČR je: 

a. 10 NM 

b. 5 NM 

c. 5 km 

19. Který typ spoje patří do kategorie nerozebíratelných spojů: 

a. Šroubový spoj 

b. Čepový nebo kloubový spoj 

c. Svařovaný spoj 

20. Co znamená zkratka MLW? 

a. Maximální vzletovou hmotnost 

b. Maximální hmotnost nákladu 

c. Maximální přistávací hmotnost 

21. K čemu slouží instituce označovaná zkratkou ÚCL? 

a. K vyšetřování leteckých nehod a incidentů 

b. Vykonává dohled nad civilním letectvím nad územím České republiky, licencuje piloty 

a certifikuje letadla a letecká technická zařízení. 

c. Povolování provozu letadel všeobecného letectví 

22. Jednou z významných vlastností letounu je schopnost vzlétnout a přistát na dráze (runway) 
o určité délce. Označení STOL znamená 

a. Letadlo schopné přistávat na pevnině i na vodě 

b. Letadlo s krátkým vzletem i přistáním 

c. Letadlo vybavené účinnými aerodynamickými brzdami 

23. Jaká zkratka se používá pro předpolí? 

a. TWY 

b. CWY 

c. SWY 
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24. Co je to METAR? 

a. kód pro pravidelná hlášení meteorologických údajů v letectví 

b. předpověď výškového větru 

c. oddělení pro předpověď počasí na letištích 

25. Významným parametrem aerodynamických kvalit letadla je jeho maximální aerodynamická 
jemnost. Na ní závisí výrazně provozní ekonomika, tedy především spotřeba paliva, dolet 
a poměr hmotnosti platícího zatížení k prázdné hmotnosti letadla. Aerodynamická jemnost 

letadla představuje: 

a. hladkost a plynulost povrchu letadla 

b. poměr třecího odporu letadla k odporu profilovému 

c. poměr vztlaku letadla k jeho odporu 
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