
Příloha č. 2 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 
TEST AJ přijímací řízení obor PL 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….. 
Datum narození: …………………………… 
Datum složení testu: ………………………. 
ENG test A 
       
1 Choose the best words to complete each sentence (4p) 

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 
 

2 Complete the sentences with these words (4b) 
 

                               in          at          on          out of           to          down           behind          back 

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



2. There is some debris __________ the runway. 
3. We will continue to cool __________ the engine. 
4. We should be ready for departure __________ 15 minutes. 
5. The crew is __________ schedule and in a hurry to take off. 
6. I estimate our delay __________ approximately 30 minutes. 
7. We cannot push __________ yet. 
8. Requesting detailed taxi instructions __________ Runway 13L. 

 

3 Rearrange the words to make questions. (3p) 
1. you / aviation / start / career / your / when / did / in 

____________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

4 Underline the correct option (4p) 
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. 

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

 
1. If several languages are used on the 

frequency, … 
a) if you lose an engine. 

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

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

4. It is easy to be at the wrong altitude … 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 
masks. 

6. Should the wind change direction 
considerably, … 

f) if you do not make the correct barometric 
settings. 

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

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

 

6 Complete the sentences with the words below (6p) 

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) ____________ 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) _______________ the night before, and the pilots did not notice this problem, while performing 

their pre-flight (3) ____________ . 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) _______________. 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)________ 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)___________ 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)_____________. 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)_________. The aircraft continued as far as Athens on autopilot, 

escorted by (9)__________  jets. When contact was lost with the crew, the authorities feared a terrorist attack. The 

aircraft entered a (10)_____________ pattern and circled until both engines flamed out due to fuel 

(11)____________. It 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)____________ in English in a stressful situation. The lack of oxygen could only have made things worse. 

Dále vyplní opravující: 

 

Počet bodů …………… 

 

 

Opravil: …………………………………       V Praze, dne:..………………………. 

 
Eng test A 
1 
1 d 
2 b 
3 a 
4 d 
5 d 
6 b 
7 a 
8 d 
 
2 
1 out of 
2 on 
3 down 
4 in 
5 behind 
6 at 
7 back 
8 to 
 
3 
1 When did you start your career in aviation? 
2 What aspect of your job do you enjoy most? 
3 At which airport have you worked? 
 
4 
1 Be on the alert 
2 Watch out for 
3 look out for 
4 During 
 
5 
1 g 
2 d 
3 h 
4 f 
5 b 
6 c 
7 e 
8 a 



 
6 
1 pressurize 
2 maintenance 
3 checks 
4 pressurizing 
5 masks 
6 sounding 
7 oxygen 
8 consciousness 
9 military 
10 holding 
11 starvation 
12 communicating 

 
TEST AJ přijímací řízení obor PL 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….. 
Datum narození: …………………………… 
Datum složení testu: ………………………. 
ENG test B 
         
1 Choose the best words to complete each sentence (4p) 

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 use           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 
 

2 Complete the sentences with these words (4b) 
 

                    because         due          resulted in          so          because of          force          has made          caused 
 

1. All flights were grounded __________ the volcanic ash cloud. 
2. Runway 23R is closed __________ maintenance is being carried out. 



3. The heavy weather build-up will __________ the crew to change course. 
4. The strong headwinds __________ the flight being behind schedule. 
5. It is raining heavily, __________ the braking action is poor. 
6. The adverse weather __________ traffic slow. 
7. We are unable to accept FL 390 __________ to our weight. 
8. The damage to the leading edges was __________ by hailstorm. 

 

3 Rearrange the words to make questions (3p) 
1. you / did / problem / in / experience / when / last / English / communication / a 

____________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

4 Underline the correct option (4p) 
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. 

5 Match the beginnings (1-8) with the correct endings (a-h) to make conditional sentences: (4p) 
1. The standing water on the runway may 

result in … 
a) the pilot will enter transponder code 7700. 

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

3. If there is an emergency … c) severely limits visibility during approach and 
landing. 

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

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

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

7. Clear air turbulence may surprise 
passengers walking around the cabin … 

g) blade damage and flameout. 

8. Heavy rain during approach makes the 
approach and runway lighting … 

h) a cabin depressurisation. 

 

6 Complete the sentences with the words below (6p) 

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)______________ to deal 

with. After touching down, they were able to (2)__________ within 1,000 m despite the lack of friction on the 

aircraft´s wheels. 

Construction on this runway started in 2005. Laser levelling technology was used to carve a flat, smooth runway out 

of the ice. Regular (3)__________ 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)____________ 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)___________ up to 100 kt. The runway has 

been designed to cause minimal damage to the (6)_____________. 

The closest wildlife is about 20 km away and no (7)___________ is stored at the runway. Aircraft using the runway 

need to be able to complete their return journey without refuelling. 

The (8)_____________ 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)_______________ 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)_______________ 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 done so over shorter distances in (11)_____________ aircraft. The runway 

has been named after Sir Hubert Wilkins, the explorer and (12)______________ who first flew to Antarctica in 1928. 

______________________________________________________________________________________________ 

Dále vyplní opravující: 

 

Počet bodů …………… 

 

 

Opravil: …………………………………       V Praze, dne:..………………………. 

 

 

Eng test B 
1 
1 d 
2 a 
3 c 
4 a 
5 b 
6 b 
7 c 
8 c 
 
2 
1 because of 
2 because 
3 force 
4 resulted in 
5 so 
6 has made 
7 due 
8 caused 
 
3 
1 When did you last experience a communication problem in English? 
2 How often do you attend training courses? 
3 How much language training will you have this year? 
 
4 
1 lasts 
2 be careful of 
3 vigilant 
4 be prepared to 
 
5 
1 f 
2 h 
3 a 
4 g 
5 c 
6 b 
7 d 
8 e 
 



6 
1 crosswinds 
2 pull up 
3 maintenance 
4 temperatures 
5 winds 
6 environment 
7 fuel 
8 construction 
9 equipment 
10 reduced 
11 military 
12 aviator 

 

 



Příloha č. 2 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 
TEST AJ přijímací řízení obor PL 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….. 
Datum narození: …………………………… 
Datum složení testu: ………………………. 
ENG test A 
       
1 Choose the best words to complete each sentence (4p) 

1. We arrived _______ the airport in time. 
 

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

2. The _______ faulty. 
 

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

3. I pulled the handle _______ I could. 
 

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

4. We’re ___________ unload the plane. 
 

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

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) should          b) allowed          c) have          d) must 
 

8. Did the tug break ___________ ? 
 

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

2 Complete the sentences with these words (4b) 
 

                               in          at          on          out of           to          down           behind          back 

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



2. There is some debris __________ the runway. 
3. We will continue to cool __________ the engine. 
4. We should be ready for departure __________ 15 minutes. 
5. The crew is __________ schedule and in a hurry to take off. 
6. I estimate our delay __________ approximately 30 minutes. 
7. We cannot push __________ yet. 
8. Requesting detailed taxi instructions __________ Runway 13L. 

 

3 Rearrange the words to make questions. (3p) 
1. you / aviation / start / career / your / when / did / in 

____________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

4 Underline the correct option (4p) 
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. 

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

 
1. If several languages are used on the 

frequency, … 
a) if you lose an engine. 

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

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

4. It is easy to be at the wrong altitude … 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 
masks. 

6. Should the wind change direction 
considerably, … 

f) if you do not make the correct barometric 
settings. 

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

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

 

6 Complete the sentences with the words below (6p) 

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) ____________ 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) _______________ the night before, and the pilots did not notice this problem, while performing 

their pre-flight (3) ____________ . 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) _______________. 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)________ 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)___________ 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)_____________. 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)_________. The aircraft continued as far as Athens on autopilot, 

escorted by (9)__________  jets. When contact was lost with the crew, the authorities feared a terrorist attack. The 

aircraft entered a (10)_____________ pattern and circled until both engines flamed out due to fuel 

(11)____________. It 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)____________ in English in a stressful situation. The lack of oxygen could only have made things worse. 

Dále vyplní opravující: 

 

Počet bodů …………… 

 

 

Opravil: …………………………………       V Praze, dne:..………………………. 

 
Eng test A 
1 
1 b 
2 b 
3 b 
4 a 
5 d 
6 b 
7 c 
8 a 
 
2 
1 out of 
2 on 
3 down 
4 in 
5 behind 
6 at 
7 back 
8 to 
 
3 
1 When did you start your career in aviation? 
2 What aspect of your job do you enjoy most? 
3 At which airport have you worked? 
 
4 
1 Be on the alert 
2 Watch out for 
3 look out for 
4 During 
 
5 
1 g 
2 d 
3 h 
4 f 
5 b 
6 c 
7 e 
8 a 



 
6 
1 pressurize 
2 maintenance 
3 checks 
4 pressurizing 
5 masks 
6 sounding 
7 oxygen 
8 consciousness 
9 military 
10 holding 
11 starvation 
12 communicating 



 

Příloha č. 3 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

 

 

Otázka 1 (2 body) 

Definujte pojem intenzita dopravy včetně jednotek 

A……Počet vozidel/chodců, kteří projedou/projdou profilem 
komunikace (voz, osob) 
B……Počet vozidel/chodců, kteří projedou/projdou profilem 
komunikace za jednotku času (voz/hod, voz/den, osob/hod, 
osob/den) 
C……Počet vozidel, která se v daném čase nacházejí na úseku 
komunikace (voz/km) 
D……Počet vozidel nebo cyklistů, kteří projedou křižovatkou v určitém směru 

 

Otázka 2 (5 bodů) 

Popište druhy směrových oblouků navrhovaných na pozemních komunikacích, 
uveďte jejich názvy, základní vlastnosti a parametry 

1. prostý kružnicový  bez přechodnic 

 R  800 m a zároveň R  0,375vn
2 

 R  0,25 m 

2. kružnicový s přechodnicemi 

 symetrickými  stejné A (parametr klotoidy) 

 nesymetrickými  různé A (parametr klotoidy) 

3. přechodnicový  kružnice redukována v 1 bod 

4. složený  2 i více kružnic stejnosměrných s různými poloměry (R1, R2, ... ) 

 bez mezilehlé přechodnice 

2
R

R

1

2   

 s mezilehlou přechodnicí 

2
R

R

1

2   

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

 

 

Otázka 3 (5 bodů) 

Nakreslete schematický příčný řez místní komunikací, je-li dopravní prostor 
30 m, slovně popište a okótujte jednotlivé prvky 
 

 

 

 

 

 
 

Otázka 4 (2 body) 

Mezi aktivní protihluková opatření nepatří 

A……opatření architektonická 
B……snížení rychlosti 
C……výstavba protihlukových stěn 
D……opatření urbanistická 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

 

 

Otázka 5 (2 body) 

Na přiloženém obrázku identifikujte výhybku 

 

 
A……Jednoduchá levá 
B……Oblouková jednostranná 
C……Oblouková oboustranná 
D……Symetrická 

 

 
 

Otázka 6 (2 body) 

Výška nástupní hrany nad temenem kolejnice u nástupiště s úrovňovým 
přístupem je na síti SŽDC, s. o. stanovena na 

A……200 a 250 mm 
B……110 a 250 mm 
C……220 a 300 mm 
D……0 a 275 mm 
 
 
 

Otázka 7 (1 bod) 

Jaké rozchody koleje jsou užívány v tramvajových sítích  
v ČR? 

A……760 a 1435 mm 
B……900 a 1435 mm 
C……1000 a 1435 mm 
D……1100 a 1435 mm 

 

Otázka 8 (2 body) 

Stejnosměrné trakční elektromotory nejsou 

A……sériové 
B……cize buzené 
C……kompaundní 
D……jednofázové 
 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

 

Otázka 9 (2 body) 

Jak vznikají přídavné jízdní odpory? 

A……sbíhavostí předních kol a jízdou po nerovné vozovce 
B……sbíhavostí předních kol nebo jízdou po nerovné vozovce 
C……odporem sjetých pneumatik 
D……protivětrem 
 
 

 

Otázka 10 (2 body) 

Který z těchto podkladů pro analýzu silničních nehod nelze považovat  
za objektivní? 

A……protokol o nehodě v silničním provozu 
B……protokol o výpovědi svědka 
C……policejní fotodokumentace 
D……lékařské zprávy 
 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

Příloha č. 3 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

 

 

Otázka 1 (2 body) 

Čtvrtá fáze prognózy dopravy „přidělení dopravy  
na komunikační síť“ používá metody 
 
A……vše nebo nic, dvou a více cest, omezené kapacity 
B……analogické a syntetické 
C……regresní analýzy a specifických hybností 
D……jednotného součinitele růstu, detroitskou a Fratarovu 

 

Otázka 2 (4 body) 

Nakreslete schéma průběhu křivosti u jednotlivých druhů směrových oblouků 
u pozemní komunikace 

1. oblouk prostý kružnicový 

 

2. oblouk kružnicový s přechodnicemi 

 symetrické přechodnice 

 

 nesymetrické přechodnice 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

 

3. oblouk přechodnicový 

 

4. oblouk složený 

 

 

Otázka 3 (4 body) 

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

 
 
 



 

 

 

    Otázka 4 (1 bod) 

Uveďte, pro jaký typ smogu je doprava dominantním 
zdrojem? 

A……smog Kalifornský 
B……smog Londýnský 
C……smog Pražský 
D……smog typu Ústí nad Labem 
 

 

Otázka 5 (5 bodů)  

Nakreslete kolejový plán výhybky a popište všechny její technické a 

geometrické části. 

 
 

 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

Otázka 6 (2 body) 

 

Výška nástupní hrany nad temenem kolejnice  
u nástupiště s mimoúrovňovým přístupem je na síti SŽDC, 
s. o. stanovena na 

A……280 mm 
B……400 mm 
C……550 mm 
D……800 mm 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

 

 

   Otázka 7 (1 bod)  

Vlaky pražského metra jsou napájeny 
 

A……z troleje zavěšené nad osou koleje 
B……z troleje boční 
C……z třetí kolejnice v rozchodu koleje 
D……z třetí kolejnice po straně koleje 
 

 

Otázka 8 (2 body)  

Kýl lodi je dle funkce částí 

A……částí nosnou 
B……částí stabilizační 
C……částí hnací 
D……ústředním tělesem 

 

Otázka 9 (2 body)  

Při vedení kolejového vozidla se uplatňuje 

A……existence dvojkolí 
B……okolek 
C……tažná síla lokomotivy 
D……pražce 

 

Otázka 10 (2 body)  

Jaký z údajů nelze dohledat v protokolu o nehodě v silničním provozu? 
 
A……popis poškození vozidel 
B……vylíčení události 
C……zprávu o zásahu hasičů 
D……souřadnice místa dopravní nehody 

 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



Příloha č. 4 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

Dopravní inženýrství 
(pouze uchazeči o obor 37118T004 –IS – Inteligentní dopravní systémy) 

 

1. Jaké jsou základní dopraní 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 

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) 

 

 



 

 

 

Stránka 1 (celkem  2) 

 

  

 

Příloha č. 5 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části) 

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) 

 

Zvolte jednu z možností a), b), c). 

 

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

a) méně je logistický řetězec flexibilní  
b) více je logistický řetězec flexibilní  
c) ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná 

      
2. Technologie Gateway se zavádí      (2 body) 

a) ve skladech 
b) na hranici měst 
c) při manipulaci se zbožím 

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

a) logistická technologie 
b) druh expresní přepravy 
c) specifická forma outsourcingu v logistice 

 
4. Pasivní prvky logistického řetězce jsou     (2 body) 

a) informace 
b) zaměstnanci 
c) manipulační zařízení 

 
5. Intermodální doprava je definována jako     (2 body) 

a) více druhů dopravy, více přepravních jednotek  
b) více druhů dopravy  
c) více druhů dopravy, jedna přepravní jednotka 

 
6. Technologie JIT        (2 body) 

a) vznikla v leteckém průmyslu 
b) má vysoké nároky na dopravní systém 
c) zvyšuje náklady na skladování 

 



 

 

 

Stránka 2 (celkem  2) 

 

  

7. XYZ analýza         (3 body) 
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    (2 body) 

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. INCOTERMS doložka FOB znamená     (3 body) 
a) prodejce platí dopravu, pojištění a přebírá riziko dokud zboží 

není složeno v přístavu 
b) kupující platí dopravu, pojištění a přebírá riziko dokud zboží 

není naloženo na loď 
c) prodejce platí dopravu, pojištění a přebírá riziko dokud zboží 

není naloženo na loď 



 

 

 

Stránka 1 (celkem  2) 

 

  

Příloha č. 5 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části) 

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) 

 

Zvolte jednu z možností a), b), c). 

 
1. ABC analýza         (3 body) 

a) dělí zboží do skupin dle hodnoty  
b) není založena na Paretově principu  
c) skupina A obsahuje největší množství zásob 

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

a) zásobování měst 
b) zásobování regionů 
c) regionů i měst 

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

a) offshoring 
b) outsourcing 
c) reshoring 

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

a) pull principu 
b) push principu 
c) velkých skladových zásobách 

 
5. Kanban je         (2 body) 

a) druh kontejneru 
b) logistická technologie 
c) druh skladování 

 
6. Zapojení strategického plánování, výzkumu, vývoje a marketingu 

do logistiky tvoří        (3 body) 
a) vertikální dimenzi integrace 
b) horizontální dimenzi integrace 
c) Total Supply Chain 

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

a) CPFR 
b) ERP 



 

 

 

Stránka 2 (celkem  2) 

 

  

c) MRP 
 

8. K čemu slouží čárový kód       (2 body) 
a) k označení zboží 
b) k označení kontejneru 
c) k označení přepravního dokladu 
 
   

 
 

9. Deterministický model zásob předpokládá     (3 body) 
a) náhodnou spotřebu zásob (poptávku) 
b) známou spotřebu zásob (poptávku) 
c) stochastickou spotřebu zásob (poptávku) 

 

10. Kombinovaná přeprava využívá       (2 body) 
a) jednu přepravní jednotku 
b) více přepravních jednotek 
c) neprovozuje přepravní jednotku 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Příloha č. 6 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

 

 

Otázka 1 (5 bodů) 

Vysvětlete pojem mezičas. Vysvětlete pojem ztrátový čas. 

 
Mezičas – je 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) je 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 (je to 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] ). 

 

Otázka 2 (1 bod) 

Provoz cyklistů na komunikaci s jednosměrným 
provozem v protisměru je umožněn 

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) 
 

 

Otázka 3 (3 body) 

Ředitelství silnic a dálnic 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

A……vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje jejich výstavbu a modernizaci, 
NEMÁ však na starosti jejich údržbu a opravu 
B……vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje jejich výstavbu a 
modernizaci, MÁ na starosti také jejich údržbu a opravu 
C……vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím 
dálnice v ČR, zabezpečuje jejich výstavbu a modernizaci, MÁ na starosti také jejich údržbu a 
opravu 
D……vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím silniční a dálniční síť v ČR, 
zabezpečuje jejich výstavbu a modernizaci, MÁ na starosti také jejich údržbu a opravu 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

 

 

Otázka 4 (1 bod)  

Jaký typ a tvar kolejnice se používá v pražském metru 

A……stojinová žlábková NT 1 

B……širokopatní (Vignolova) S 49 – 49E1 

C……širokopatní (Vignolova) UIC 60 – 60E1 

D……bloková žlábková B 3 

 

 

Otázka 5 (5 bodů) 

Vysvětlete pojem IDS, jaké jsou principy integrace 

 propojení všech dostupných druhů městské a regionální dopravy do jednoho celku, 

 obsluha uceleného území (městská aglomerace, kraj, stát), 

 zahrnuto více druhů dopravy a dopravců, 

 1 koordinátor, 

 integrace = propojení, provázání, spojení, 

 pro cestující jednotné přepravní a tarifní podmínky. 

 

 

 

 

Otázka 6 (2 body) 

Nákladní vlak sloužící k rozvozu místní zátěže ze seřaďovacích stanic do 
mezilehlých stanic se nazývá 

A……přestavovací vlak 
B……manipulační vlak 
C……soupravový vlak 
D……vlečkový vlak 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

 

 

Otázka 7 (2 body) 

Konstantním součtem kterých odporů je charakterizována 
trasa konstantního odporu? 

A……jízdních 
B……traťových 
C……jízdních i traťových 
D……prostředí a z jízdy v oblouku 

 

Otázka 8 (2 body) 

Jaká návěst je dávána mechanickým  
návěstidlem na obrázku? 

A……rychlost 40 km/h 
B……volno 
C……stůj 
D……výstraha 
 

 

Otázka 9 (2 body) 

Co je bezpečnostní audit pozemních komunikací? 

A……prohlídka pozemní komunikace, která zahrnuje sledování a 
vyhodnocení dopravních nehod 
B……identifikace bezpečnostních rizik z hlediska všech 
účastníků silničního provozu v projektové dokumentaci 
C……kontrola dodržování platných norem a technických předpisů 
v projektové dokumentaci 
D……systematická kontrola stávajících pozemních komunikací za účelem identifikace 
nedostatků a rizikových faktorů 

 

Otázka 10 (2 body) 

Oblast zakrytého výhledu je 

A……plocha v s-t diagramu vymezující poměry zákrytu výhledu 
na pohyblivý objekt z posic druhého pohyblivého objektu  
v čase a v prostoru 
B……prostor, do kterého řidič nemůže vidět přes karoserii vlastního 
vozidla 
C……prostor, ze kterého nelze vidět do daného místa  
D……prostor, do kterého nelze z daného místa vidět 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

Příloha č. 6 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

 

 

Otázka 1 (4 body) 

Vysvětlete pojem mezičas. Vysvětlete pojem ztrátový čas. 

Mezičas – je 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) je 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 (je to 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] ). 
 

 

Otázka 2 (2 body) 

Stezka pro cyklisty je 
A……pozemní komunikace nebo její část, na které není zakázán 
provoz cyklistů 
B……pozemní komunikace nebo její část upravená pro provoz 
cyklistů 
C……část pozemní komunikace určená pro jeden jízdní proud 
cyklistů jedoucích za sebou 
D……pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz 
cyklistů a označená dopravní značkou C8 

 

Otázka 3 (2 body) 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 



 

Správou železniční dopravní cesty v ČR se zabývá 

A……Státní organizace Správa železniční dopravní cesty
  (SŽDC) 
B……České dráhy, akciová společnost (ČD) 
C……příslušné kraje, ve kterých se tratě nacházejí 
D……jednotliví dopravci 

 

Otázka 4 (2 body)  

Jaký typ a tvar kolejnice se používá v pražském metru 

A……stojinová žlábková NT 1 
B……širokopatní (Vignolova) S 49 – 49E1 
C……širokopatní (Vignolova) UIC 60 – 60E1 
D……bloková žlábková B 3 

 

Otázka 5 (5 bodů) 

Preference MHD - definujte cíle, základní možnosti preference 
 
Cíle 

 maximální plynulost provozu MHD, 

 zvýšení cestovní rychlosti,  

 zkrácení jízdní doby,  

 zvýšení spolehlivosti a přesnosti (dodržování jízdního řádu),  

 snížení počtu vypravených vozidel a potřebného personálu, 

 snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže. 
 
Preference 
KONCEPČNÍ (při zpracovávání studií, územního plánu, apod.),  
LEGISLATIVNÍ (omezení vjezdu do centra města, parkovací poplatky, apod.), 
STAVEBNĚ – PROVOZNÍ („praktické věci v uličním prostoru“) 
 
 
 
 
 
 
 
 

r = propojení, provázání, spojení 

 

Otázka 6 (2 body)  

Činné hnací vozidlo umístěné na konci vlaku, sloužící 
např. pro překonání náročných sklonů, se nazývá 
 
A……postrk 
B……přípřež 
C……posun 
D……závěs 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

 

Otázka 7 (2 body)  

Jak závisí na poloměru oblouku železniční trati jeho měrný traťový odpor  
z oblouku? 

A……přímo úměrně 
B……nepřímo úměrně 
C……nezávisí na něm vůbec 
D……úměrně s druhou mocninou 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    



 

 

 

Otázka 8 (2 body)  

Jaká návěst rychlostní soustavy je dávána návěstidlem na obrázku? 

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 
 

 

 

Otázka 9 (2 body)  

Co je to kolizní diagram? 

 

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 

 

 

Otázka 10 (2 body)  

Při střetu vozidel se 

A……nemění hybnost vozidla  
B……nemění rychlost vozidla  
C……nemění rychlost společného těžiště vozidel 
D……nemění kinetická energie vozidla 

 

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 

    

Vyznačte křížkem 
správnou odpověď 

A B C D 
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Příloha č. 7 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části) 

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) 

 

Zvolte jednu z možností a), b), c), d) a zakroužkujte správnou odpověď. 

1. Specifická hybnost vyjadřuje:      (2 body) 

a) průměrný počet cest "průměrného" obyvatele za uzavřenou časovou jednotku, 

 nejčastěji za den 

b) schopnost vykonávat přemísťovací proces specifickými dopravními prostředky 

c) označení pro mobilitu obyvatel ve specifických oblastech 

d) koeficient generování přepravních vztahů 

 

2. Ideální interval obsluhy závisí na:      (2 body) 

a) ose symetrie a kapacitě vozidla  

b) hranové a obvodové rovnici 

c) intenzitě přepravního proudu a ose symetrie 

d) intenzitě přepravního proudu, kapacitě vozidla a součiniteli jeho využití 

 

3. Osa symetrie představuje:       (2 body) 

a) základní jednotku taktového grafikonu, pomocí které lze odlišit taktový a 

 integrální taktový grafikon 

b) základní princip, pomocí kterého je přidělována kapacita infrastruktury pro 

 jednotlivé druhy dopravy  

c) časové okamžiky, ve kterých dochází k potkávání spojů opačných směrů téže 

 linky 

d) základní osu v grafikonu, podle které jsou kilometricky symetrické počáteční a 

 koncové stanice na trati, popř. na lince 

 

4. Přirážka k jízdní době představuje nástroj pro zvýšení stability jízdního řádu. O 

přirážku se obvykle pro potřeby výpočtu jízdních dob navyšuje:  (2 body) 

a) technická (minimální) jízdní doba 

b) pravidelná jízdní doba 

c) systémová jízdní doba 

d) celkový součet systémových jízdních dob na obvodové kružnici 

 

5. Kabotáž je:          (2 body) 
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a) kabina řidiče umístěná nad motorem  

b) vnitrostátní přeprava nákladu v jiném státě, než je vozidlo evidováno 

c) nečestné jednání konkurenčních dopravců 

d) jízda prázdného vozidla 

 

6. Intermodální přeprava znamená přepravu:     (2 body) 

a) mezi dvěma dopravními mody na překladišti kombinované dopravy 

b) v ucelené přepravní jednotce alespoň dvěma dopravními mody beze změny 

 přepravní jednotky 

c) po železnici s překonáním poslední míle jiným dopravním modem, například 

 po silnici 

d) výměnné nástavby nebo kontejneru po silnici a alespoň jedním dalším 

 dopravním modem 

 

7. Problém 7 mostů Königsbergu vede na úlohu typu:    (2 body) 

a) nejkratší cesty 

b) hamiltonovské kružnice 

c) okružních cest 

d) eulerovských tahů 

 

8. Minimální 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 s minimálním součtem ohodnocení hran 

d) podgraf grafu s minimálním součtem ohodnocení hran 

 

9. Kapacitou cesty  v neorientované síti je:    (2 body) 

a) minimum z ohodnocení hran cesty 

b) maximum z ohodnocení hran cesty 

c) součet ohodnocení hran cesty  

d) počet hran cesty 

 

10. Hakimiho věta se vztahuje k optimalizaci úloh v oblasti:   (2 body) 

a) lokace středisek obsluhy 

b) toků na sítích 

c) návrhu sítí a podsítí 

d) barvení grafů 

 

11. Jako vstup Floydova algoritmu potřebujeme:    (2 body) 

a) matice distanční 

b) matice vzdálenosti  

c) matice sousednosti 

d) matice přímých vzdáleností 

 

12. Prvotní atrakční obvod depa je:      (3 body) 

a) množina středisek obsluhy 

b) množina vrcholů a hran, které mají k depu blíž než k ostatním depům 
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c) množina vrcholů a hran, které depo obsluhuje 

d) množina hran incidujících s depem 
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Příloha č. 7 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části) 

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) 

 

Zvolte jednu z možností a), b), c), d) a zakroužkujte správnou odpověď. 

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

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

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

c) generování cest, volbu cílů cest, volbu dopravního prostředku, volbu trasy 

v síti 

d) generování cest, volbu cílů cest, volbu dopravního prostředku a konfidenční 

elipsy 

 

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

a) právě jednou denně 

b) vždy po uplynutí celočíselného násobku doby taktu 

c) vždy po uplynutí poloviny součtu hodnot obvodové rovnice 

d) vždy po uplynutí celočíselného násobku poloviny doby taktu 

 

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

a) v minutu 15, 30 a 45 

b) pouze v minutu 00 

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

d) v minutu 30 

 

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

a) jízdě vlaků v časových intervalech 

b) jízdě vlaků v pevných prostorových oddílech 

c) jízdě vlaků na relativní zábrzdnou vzdálenost 

d) jízdě vlaků na absolutní zábrzdnou vzdálenost 

 

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

a) tarif odstupňovaný podle předstihu a zaplnění kapacity 

b) více typů letadel s více třídami sedadel 

c) sloty brzy ráno či pozdě večer 

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

a) stanovují výši cla v závislosti na zvolených druzích dopravy 

b) stanovují interoperabilitu nákladu v rámci EU 

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

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

 

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

a) jsou všechny vrcholy sudého stupně, 

b) graf neobsahuje vrcholy lichého stupně, 

c) lze projít všemi hranami grafu, 

d) lze sestrojit uzavřenou cestu zahrnující všechny vrcholy grafu. 

 

8. Graf je eulerovský pokud:        (2 body) 

a) je souvislý a obsahuje právě dva vrcholy lichého stupně, 

b) je souvislý a obsahuje více vrcholů lichého stupně, 

c) není souvislý a všechny vrcholy jsou sudého stupně, 

d) lze v grafu sestrojit uzavřený eulerovský tah. 

 

9. Kostra grafu je:        (2 body) 

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

b) souvislý podgraf, který obsahuje všechny vrcholy původního grafu, 

c) faktor grafu, který je stromem, 

d) podgraf grafu s minimálním součtem ohodnocení hran. 

 

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

a) Kruskalův,  

b) Fordův, 

c) Dijkstrův, 

d) Floydův. 

 

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

a) délku nejkratší cesty, která je v grafu spojuje, 

b) minimální vzdálenost, 

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

d) počet hran nejkratší cesty. 

 

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

a) hodnota maximálního toku v dopravní síti se rovná minimální propustnosti 

řezové množiny, 

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

vycházejících ze zdroje, 

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

vcházejících do ústí, 

d) hodnota maximálního toku v dopravní síti se rovná kapacitě maximálního 

řezu sítě. 
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Příloha č. 8 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

Telematika v dopravě 
(pouze uchazeči o obor 37118T004 –IS – Inteligentní dopravní systémy) 

 

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. Liniové řízení dopravy (RLTC) znamená: (2 body) 

a) řízení typicky dálnic a rychlostních komunikací 

b) řízení dlouhých přímých komunikací ve městech 

c) typ železničního zabezpečení  

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

a) řízení policistou 

b) řízení pevnými časy 

c) dopravně-závislé řízení 

4. Globální navigační družicové systémy jsou např.: (2 body) 

a) GPS, GLONASS 

b) EGNOS, TETRA 

c) GPS, EGNOS  

5. 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 

6. Technologie DSRC (DedicatedShortRangeCommunication) používaná systémy 

elektronického výběru mýtného využívá frekvenci (2 body) 

a) 4,7 MHz 

b) 5,8 GHz 



 
 

c) 2,3 THz 

7. Které z následujících tvrzení o elektronickém výběru mýtného je pravdivé? (2 body) 

a) „satelitní“ technologie je v detekci vozidel spolehlivější než „mikrovlnná“ 

b) u „satelitní“ technologie je jednodušší rozšíření či změna zpoplatněné oblasti než u 

„mikrovlnné“ 

c) „satelitní“ technologie je pro výběr mýtného v Evropě rozšířenější, než „mikrovlnná“ 

8. 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 

9. HMI (Human-MachineInteraction - 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 

10. Co je to balíza (na železnici)? (2 body) 

a) zařízení na kolejovém vozidle měřící rychlost a přenášející tuto informaci do stanice 

b) součást zabezpečovacího zařízení ve stanici 

c) prvek umístěný v kolejišti přenášející informace z tratě na vozidlo 

 

11. Uveďte alespoň 5 telematických aplikací neuvedených v otázkách výše. (5 bodů) 

 



Příloha č. 9 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

Varianta 1 (2018) 

 

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 

 

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 

 

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 

 

 

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. Jaký je rozdíl mezi IFR a VFR? 

a. IFR jsou podmínky pro let podle přístrojů, VFR podmínky pro let za viditelnosti  

b. IFR jsou podmínky pro let v námraze, VFR jsou podmínky pro let při vysokých 

teplotních podmínkách 

c. IFR jsou podmínky pro let v hladinách vyšších než FL280, VFR podmínky pro let v 

nižších letových hladinách 

 

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. Typická konstrukce nadzvukových dopravních letounů byla 
a. Deltakřídlo, motory na trupu, sklopná příď 
b. Deltakřídlo, motory na křídle, sklopná příď 
c. Záporné vzepětí, motor nad trupem, kachní ocasní plochy 

 

 

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 

 

23. Jednou z významných vlastností letounu je způsob, kterým je zajištěn vzlet a přistání letounu. 

Označení VTOL znamená 

a. Letadlo kolmo vzlétající a přistávající  

b. Křídlo letadla je vybaveno dvoustupňovými štěrbinovými vztlakovými klapkami pro 

přistání 

c. Letadlo je vybaveno přídavnými motory, které jsou v provozu jen při vzletu 

 

 

 

 

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 2     (2018) 

 

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. 

 

4. Jaký je rozdíl mezi IFR a VFR? 
a. IFR jsou podmínky pro let podle přístrojů, VFR podmínky pro let za viditelnosti  
b. IFR jsou podmínky pro let v námraze, VFR jsou podmínky pro let při vysokých teplotních 

podmínkách 
c. IFR jsou podmínky pro let v hladinách vyšších než FL280, VFR podmínky pro let v nižších 

letových hladinách 

 

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 

 

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 

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. Typická konstrukce nadzvukových dopravních letounů byla 
a. Deltakřídlo, motory na křídle, sklopná příď  
b. Deltakřídlo, motory na trupu, sklopná příď 
c. Záporné vzepětí, motor nad trupem, kachní ocasní plochy 

 

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 

 

 

 

 



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 

 



Příloha č. 9 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

Odpovědní arch pro přijímací test 
 

Varianta …1… 
 

 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození: …………………………… 

 

Datum složení testu: ………………………. 

 

Tabulka odpovědí 
Pro zvolenou variantu zakřížkujte příslušnou buňku u dané otázky, pro případnou opravu původní křížek 

vodorovně přeškrtněte a zakřížkujte jinou možnost 

 A B C 

1 X   

2  X  

3   X 

4  X  

5 X   

6   X 

7   X 

8   X 

9  X  

10   X 

11  X  

12  X  

13 X   

14  X  

15 X   

16  X  

17  X  

18 X   

19 X   

20  X  

21  X  



22   X 

23 X   

24   X 

25  X  

 

 

Dále vyplní opravující: 

 

Počet správných odpovědí: …………….   

 

Celkový počet bodů …………… 

 

Výsledná klasifikace: …………. 

 

Opravil: …………………………………  V Praze, dne:..………………………. 



Příloha č. 9 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

Odpovědní arch pro přijímací test 
 

Varianta …2… 
 

 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození: …………………………… 

 

Datum složení testu: ………………………. 

 

Tabulka odpovědí 
Pro zvolenou variantu zakřížkujte příslušnou buňku u dané otázky, pro případnou opravu původní křížek 

vodorovně přeškrtněte a zakřížkujte jinou možnost 

 A B C 

1 X   

2  X  

3 X   

4 X   

5  X  

6   X 

7  X  

8 X   

9 X   

10   X 

11  X  

12 X   

13 X   

14 X   

15   X 

16   X 

17   X 

18 X   

19   X 

20   X 

21  X  



22  X  

23  X  

24 X   

25   X 

 

 

Dále vyplní opravující: 

 

Počet správných odpovědí: …………….   

 

Celkový počet bodů …………… 

 

Výsledná klasifikace: …………. 

 

Opravil: …………………………………  V Praze, dne:..………………………. 



Příloha č. 9 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

Varianta 3 (2018) 

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) 
 

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 Systém 

 
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. U moderního dvouproudého motoru je: 

a. Větší část vzduchu vedena přes dmychadlo a turbínu a menší část přes spalovací 
komoru a kompresory 

b. Menší část vzduchu vedena přes dmychadlo a větší část přes kompresory, spalovací 
komoru a turbíny 

c. Větší část vzduchu vedena přes dmychadlo a menší část přes kompresory, spalovací 
komoru a turbíny 

 
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. Která zkratka se používá pro použitelnou délku rozjezdu? 

a. TORA  
b. TODA 
c. ASDA 

 
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 

 
9. Letoun Douglas DC-3 má: 

a. příďový podvozek 
b. záďový podvozek 
c. tandemový podvozek 

 
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. Jakou zdánlivou úhlovou rychlostí se pohybuje slunce na obloze? 
a. 15°/24hod 
b. 360°/15hod 
c. 15°/1hod 

 
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 

 
 

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. Co je to ortodroma? 

a. Křivka spojující místa na zeměkouli, která je vždy kolmá k poledníkům.  
b. Křivka spojující místa na zeměkouli, která protíná všechny poledníky pod stejným 

úhlem. 
c. Nejkratší vzdálenost mezi danými body na zeměkouli. 

 
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 

 
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. Jaký předpis ICAO se zabývá provozní bezpečností 
a. Annex 8 
b. Annex 16/II 
c. Annex 19 

 
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 

 
 



Příloha č. 9 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

Odpovědní arch pro přijímací test 
 

Varianta …3… 
 

 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození: …………………………… 

 

Datum složení testu: ………………………. 

 

Tabulka odpovědí 
Pro zvolenou variantu zakřížkujte příslušnou buňku u dané otázky, pro případnou opravu původní křížek 

vodorovně přeškrtněte a zakřížkujte jinou možnost 

 A B C 

1 X   

2 X   

3  X  

4   X 

5   X 

6 X   

7  X  

8  X  

9  X  

10  X  

11  X  

12   X 

13 X   

14   X 

15  X  

16  X  

17  X  

18   X 

19 X   

20 X   

21   X 



22   X 

23   X 

24 X   

25  X  

 

 

Dále vyplní opravující: 

 

Počet správných odpovědí: …………….   

 

Celkový počet bodů …………… 

 

Výsledná klasifikace: …………. 

 

Opravil: …………………………………  V Praze, dne:..………………………. 



Příloha č. 9 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

Varianta 4 (2018) 

 

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 

 
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. U moderního dvouproudého motoru je: 

a. Větší část vzduchu vedena přes dmychadlo a turbínu a menší část přes spalovací 
komoru a kompresory 

b. Větší část vzduchu vedena přes dmychadlo a menší část přes kompresory, spalovací 
komoru a turbíny 

c. Menší část vzduchu vedena přes dmychadlo a větší část přes kompresory, spalovací 
komoru a turbíny 

 
 

8. Jakou zdánlivou úhlovou rychlostí se pohybuje slunce na obloze? 
a. 15°/24hod 
b. 360°/15hod 
c. 15°/1hod 

 
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 

 
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. Jaký předpis ICAO se zabývá provozní bezpečností 

a. Annex 8 
b. Annex 19 
c. Annex 16/II 

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

a. Radar PAR 
b. Radar SSR 
c. Microwave Landing Systém 

 
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 

 
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. Letoun Douglas DC-3 má: 

a. záďový podvozek 
b. příďový podvozek 
c. tandemový podvozek 

 
24. Cenovou elasticitu lze vypočítat jako: 

a. 𝐸𝐶 =
% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑡á𝑣𝑎ℎéℎ𝑜 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  

 

 



Příloha č. 9 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

Odpovědní arch pro přijímací test 
 

Varianta …4… 
 

 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození: …………………………… 

 

Datum složení testu: ………………………. 

 

Tabulka odpovědí 
Pro zvolenou variantu zakřížkujte příslušnou buňku u dané otázky, pro případnou opravu původní křížek 

vodorovně přeškrtněte a zakřížkujte jinou možnost 

 A B C 

1   X 

2   X 

3 X   

4   X 

5 X   

6 X   

7  X  

8   X 

9   X 

10   X 

11 X   

12 X   

13  X  

14  X  

15   X 

16  X  

17 X   

18  X  

19  X  

20   X 

21 X   



22 X   

23 X   

24 X   

25 X   

 

 

Dále vyplní opravující: 

 

Počet správných odpovědí: …………….   

 

Celkový počet bodů …………… 

 

Výsledná klasifikace: …………. 

 

Opravil: …………………………………  V Praze, dne:..………………………. 



Příloha č. 9 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

Odpovědní arch pro přijímací test 
 

Varianta …5… 
 

 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození: …………………………… 

 

Datum složení testu: ………………………. 

 

Tabulka odpovědí 
Pro zvolenou variantu zakřížkujte příslušnou buňku u dané otázky, pro případnou opravu původní křížek 

vodorovně přeškrtněte a zakřížkujte jinou možnost 

 A B C 

1 X   

2  X  

3   X 

4  X  

5 X   

6  X  

7   X 

8   X 

9  X  

10   X 

11  X  

12  X  

13 X   

14 X   

15 X   

16  X  

17  X  

18 X   

19 X   

20   X 

21  X  



22   X 

23   X 

24   X 

25  X  

 

 

Dále vyplní opravující: 

 

Počet správných odpovědí: …………….   

 

Celkový počet bodů …………… 

 

Výsledná klasifikace: …………. 

 

Opravil: …………………………………  V Praze, dne:..………………………. 



Příloha č. 9 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

Odpovědní arch pro přijímací test 
 

Varianta …6… 
 

 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození: …………………………… 

 

Datum složení testu: ………………………. 

 

Tabulka odpovědí 
Pro zvolenou variantu zakřížkujte příslušnou buňku u dané otázky, pro případnou opravu původní křížek 

vodorovně přeškrtněte a zakřížkujte jinou možnost 

 A B C 

1 X   

2  X  

3 X   

4  X  

5  X  

6   X 

7  X  

8 X   

9 X   

10   X 

11  X  

12 X   

13 X   

14 X   

15   X 

16   X 

17   X 

18   X 

19   X 

20   X 

21  X  



22  X  

23  X  

24 X   

25   X 

 

 

Dále vyplní opravující: 

 

Počet správných odpovědí: …………….   

 

Celkový počet bodů …………… 

 

Výsledná klasifikace: …………. 

 

Opravil: …………………………………  V Praze, dne:..………………………. 



Příloha č. 9 
ke zprávě o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2018 – 2019 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

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

části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) 

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

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

 

Varianta 5 

 

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 

 

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. Vertikální teplotní gradient podle MSA do výšky 11 000 m je 0,65°C na 100 m. Teplota nad 

výškou 11 000 m je následně do určité výšky konstantní. Jaká je teplota ve výšce 12,5 km? V 

úrovni MSL je tlak vzduchu 1013,25 hPA, teplota 15°C a hustota vzduchu 1,225kg/m3. 

a. -40,65°C 

b. -56,5°C 

c. -66,25°C 

 

 

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 

 

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. Slot se nachází na: 

a. Náběžné hraně křídla 

b. Odtokové hraně křídla 

c. Horní prostřední části křídla 

 

 

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 

 

 

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.   100***
2

1 22

3 LvwmE    

c. 100*
*

P

L

Q

vT
E   

 

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 

 

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 

 

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. 

 

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.  LV wwmN  3**2   

b.  22

3**
2

1
LV wwmN    

c.  2

3**
2

1
LV wwmN    

 

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 

 

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

a. Radar PAR 

b. Radar SSR 

c. Microwave Landing System 

 

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. 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 

 
 

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. Vertikální teplotní gradient podle MSA do výšky 11 000 m je 0,65°C na 100 m. Teplota nad 

výškou 11 000 m je následně do určité výšky konstantní. Jaká je teplota ve výšce 11,5 km? 

V úrovni MSL je tlak vzduchu 1013,25 hPA, teplota 15°C a hustota vzduchu 1,225kg/m3. 

a. -40,65°C 

b. -56,5°C 

c. -59,75°C 

 

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 

 

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 

 


