
     Geotechnika 

 

    1.  Podle kterého předpisu se navrhuje a provádí geotechnický průzkum pro PK? 

    2.  Jaké jsou kategorie metod odběru vzorků zemin? 

    3.  Kolik je tříd kvality vzorků zemin pro laboratorní zkoušky? 

    4.  Kterým z odběrních přístrojů se dosáhne 1. třída kvality vzorku u jílů? 

    5.  Jaké etapy má geotechnický průzkum pro trasu komunikace? 

    6.  Jaká etapa průzkumu se provádí ve fázi DUR? 

    7.  Ve které normě je stanoven klasifikační systém pro zeminy používaný v ČR? 

    8.  Jaké zkoušky jsou nutné pro zatřídění hrubozrnných zemin bez jemnozrnných příměsí? 

    9.  Jaké zkoušky jsou nutné pro zatřídění jemnozrnných zemin? 

  10.  Na kolik tříd se dělí horniny podle rozpojitelnosti? 

  11.  Co je elektrárenský popel a popílek ze spalování pevných paliv a k čemu jej lze využít 
v souvislosti s výstavbou pozemních komunikací? 

  12.  Kdy, příp. k jakému účelu je možné použít fluidní popílek do zemního tělesa? 

  13.  Co je popílkový stabilizát? 

  14.  Které jsou průkazní zkoušky pro použití popílku v tělese násypu pozemních 
komunikací? 

  15.  Kde jsou stanoveny podmínky pro použití popílků v zemním tělese pozemních 
komunikací? 

  16.  Jak se dělí Podle Eurokódu 7 geotechnické poměry staveniště? 

  17.  Kdy patří staveniště do 1. geotechnické kategorie? 

  18.  Jak se dělí hodnoty geotechnických parametrů podle Eurokódu 7? 

  19.  Jaké mohou být charakteristické hodnoty geotechnických parametrů? 

  20.  Jaký je možný v ČR použít návrhový přístup pro výpočet návrhových účinků zatížení a 
návrhové únosnosti pro plošné základy podle Eurokódu 7? 

  21.  Jak se posuzuje stabilita svahů na pozemních komunikacích? 

  22.  Jaké vlastnosti zemin jsou nutné použít k výpočtu dlouhodobé stability svahů? 

  23.  Jaké metody lze použít ke stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin in situ? 

  24.  Jakým způsobem se stanoví modul přetvárnosti jílovité zeminy pro výpočet sedání?  

  25.  Co vyjadřuje číslo (index) plasticity 

  26.  Jaké vlastnosti lze stanovit trojosou (triaxiální) zkouškou?  

  27.  Jak dělíme zeminy pro použití zemin do tělesa pozemních komunikací?  

  28.  Jakým způsobem lze upravit zeminy?  

  29.  Jak se mění objemová hmotnost zeminy při úpravě zemin vápnem?  

  30.  Co negativně ovlivňuje účinek úpravy zemin vápnem?  

  31.  Při jakém číslu plasticity se doporučuje úprava zemin vápnem?  

  32.  K čemu se používají výztužná geosyntetika? 



  33.  Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 

  34.  Které prvky se používají k vyztužování zemin?  

  35.  Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 

  36.  Jaké faktory je nutné vzít v úvahu při návrhu vyztužené zemní konstrukce 
s použitím geosyntetik? 

  37.  Co je hlušinová sypanina? 

  38.  Kde jsou stanoveny podmínky pro použití hlušiny v pozemních komunikacích? 

  39.  V jakém max. sklonu se obvykle navrhují zemní svahy v zářezech?  

  40.  V jakém max. sklonu se navrhují sklony zářezů v horninách?  

  41.  V jakém sklonu se obvykle navrhují svahy 5 m vysokého násypu? 

  42.  K čemu slouží observační metoda? 

  43.  K čemu se používaná technologie hřebíkování? 

  44.  Jak se osazují hřebíky do zeminy? 

  45.  Jakou plní funkci hřebíky v hřebíkované konstrukci? 

  46.  Čím/jak je stanovena délka hřebíků? 

  47.  Jaký je min. průměr vrtu D v mm pro instalaci hřebíku? 

  48.  Jaké zkoušky provádí zhotovitel u hřebíkovaných konstrukcí?  

  49.  Kdy/k čemu se používají vylehčené násypy?  

  50.  Jakých materiálů se používá pro vylehčování násypů?  

  51.  Jak/o kolik se dá snížit sedání vylehčením násypu pomocí lehkého keramického 
kameniva? 

  52.  Kde jsou stanoveny podmínky pro návrh a realizaci vylehčených násypů? 

  53.  Kdy/kde mohou být ponechány na podloží násypu nepoužitelné zeminy? 

  54.  Pokud se zemina v podloží násypu neupravuje pojivy, jak musí být zhutněna? 

  55.  K čemu slouží statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006? 

  56.  Co se měří/zjišťuje rázovou zatěžovací zkouškou lehkou dynamickou deskou? 

  57.  Jak/jakým postupem se kontroluje zhutnění kamenité sypaniny?  

  58.  Jaké je maximální napětí působící na zeminu při statické zatěžovací zkoušce deskou 
pro pozemní komunikace? 

  59.  Co je přechodová oblast mostu? 

  60.  Jaký materiál se smí použít pro ochranný zásyp za opěrou?  

  61.  Jaký materiál se smí použít do samostatného přechodového klínu? 

  62.  V jakých případech se u silnic I. třídy nepožaduje výpočet rozdílu sedání mostního 
objektu a násypu v přechodové oblasti?  

  63.  Jak dlouhý časový úsek se uvažuje pro výpočet rozdílu sedání mostu a násypu po 
dokončení vozovky? 

  64.  Jak velká je přípustná změna sklonu nivelety za tři roky od dokončení u dálnic 
s netuhou vozovkou? 

   



  65.  Jak se určí délka přechodové oblasti u dálnic a silnic I. třídy?  

  66.  Jaký stupeň konsolidace podloží má být dosažen v době před pokládkou krytu 
vozovky? 

  67.  Kdy se nenavrhují přechodové desky?  

  68.  Jaké materiály se používají pro plošnou drenáž za opěrou?  

  69.  V jakých tloušťkách vrstev se naváží zemina zásypu za opěrou v přechodové oblasti? 

  70.  Jaké zkoušky zahrnují kontrolní zkoušky sypaniny do přechodové oblasti?  

  71.  V jakém místě se provádí kontrola míry zhutnění zásypu za opěrou?  

  72.  Jaká je nejmenší míra zhutnění zásypu za opěrou a zásypu objektu s přesypávkou? 

  73.  Kdo schvaluje projekt trhacích prací pro výlomy pomocí trhavin?  

  74.  Co musí zhotovitel učinit, pokud se v zóně indukovaných seizmických účinků nachází 
objekty třetích osob? 

  75.  Jaké opatření je třeba učinit, pokud není možné zahájit práce na plošném založení 
bezprostředně po dosažení úrovně základové spáry?  

  76.  Kdo odsouhlasuje základovou spáru?  

  77.  Co je nutné posoudit při zakládání pod hladinou podzemní vody?  

  78.  Kdy je nutné výkop pažit, pokud není stabilita výkopu pro inženýrské sítě vyhovující?  

  79.  Kdy je třeba vždy provádět zhutňovací zkoušku při stavbě dálnic, rychlostních silnic a 
silnic I. třídy? 

  80.  Jak je nutné suché zeminy přivlhčit při zpracování o násypu? 

  81.  Jaké materiály lze použít bez úpravy do aktivní zóny?  

  82.  Jaká míra zhutnění zemin musí být dosažena v aktivní zóně? 

  83.  Jaký je min. modul přetvárnosti Edef, 2 ze zatěžovací zkoušky deskou na zemní pláni?  

  84.  Které kontrolní zkoušky se provádí při budování násypu z jemnozrnných zemin? 

  85.  Jak/jakými metodami se provádí kontrola míry zhutnění zeminy v násypu?  

  86.  Jak lze kontrolu zhutnění provádět u staveb malého rozsahu a oprav? 

  87.  Jak/jakými metodami se provádí kontrola míry zhutnění u násypů z kamenité sypaniny? 

  88.  Kdy lze povolit stavbu násypu v zimě při teplotě vzduchu do -10 0C?  

  89.  Jaká je min tloušťka ocelového drátu pro výrobu pletiva gabionových košů? 

  90.  Jaká je obvyklá šířka a výška gabionových košů z vázaného pletiva? 

  91.  Jaký je min. průměr drátu u svařovaných sítí? 

  92.  Kam/do jaké úrovně se obvykle umisťuje základová spára pro gabiony? 

  93.  Jaká musí být nasákavost kamene do gabionů?  

  94.  Jak/jakým způsobem se ukládá kámen do gabionů?  

  95.  Jaké zkoušky zahrnují kontrolní zkoušky při výstavbě gabionových konstrukcí?  

  96.  Jaké jsou povolené nerovnosti na líci pod 4 m latí u pohledových a obkladních 
gabionů? 

  97.  Jak se dělí piloty podle způsobu zhotovení? 

  98.  V jakých průměrech se provádějí obvykle vrtané piloty?  



  99.  Do jakého max. průměru se zhotovují vrtané mikropiloty? 

100.  Jak se dělí podzemní stěny, jejichž funkce je pažící a konstrukční? 

101.  Jaká je max. velikost zrna kameniva pro výrobu betonu pro piloty? 

102.  Jaké kamenivo se doporučuje použít pro výrobu pilot?  

103.  Jaká minimální třída betonu je předepsána pro piloty a podzemní stěny do délky 10 m? 

104.  Jaké musí být minimální krytí výztuže prefabrikovaných pilot?  

105.  Jaký je způsob ražení předem zhotovených pilot? 

106.  Jak/čím se provádí pažení vrtů pro piloty?  

107.  Které vlastnosti se v rámci kontrolních zkoušek u pažící suspenze kontrolují alespoň 1x 
za směnu? 

108.  Z jaké hloubky se před betonáží odebírá vzorek pažící suspenze pro kontrolní 
zkoušku? 

109.  Jak se zhotovuje pilota CFA?  

110.  Jaké musí být minimální krytí výztuže vrtaných pilot o průměru D > 0,6 m  

111.  Kdy/v jakých případech je třeba zvýšit minimální krytí výztuže vrtaných pilot na 75 mm? 

112.  V jakých případech se může snížit minimální krytí výztuže vrtaných pilot na 40 mm? 

113.  Co se musí zkontrolovat před betonáží piloty? 

114.  Jaký musí být nejmenší vnitřní průměr sypákové roury pro betonáž piloty? 

115.  Jaký může být největší vnější průměr sypákové roury pro betonáž piloty? 

116.  Jaká musí být nejmenší hloubka ponoření sypákové roury v betonu u pilot  
o průměru < 1,2 m? 

117.  Jaké zkoušky se provádí pro stanovení mezního zatížení piloty? 

118.  Jaké zkoušky se provádí pro ověření strukturní celistvosti (integrity) pilot? 

119.  Jaký je nejmenší počet vzorků (těles) pro zkoušky pevnosti betonu v tlaku při betonáži 
vrtaných pilot? 

120.  Jaký nejvyšší smí být vodní součinitel betonu pro piloty? 

121.  U kterých piloty je možný z bezpečnostních důvodů vstup pracovníků do vrtu? 

122.  Které piloty se považují za ražené? 

123.  Jakým postupem se ražené piloty dostávají do základové půdy? 

124.  Lze a případně za jakých podmínek je možné betonové prefabrikované piloty 
nastavovat? 

125.  K čemu/jakému účelu se používají vibrované štěrkové pilíře? 

126.  Jaká je poloha vibrátoru při zhotovení štěrkových pilířů? 

127.  Jaký postupem mohou být v základové půdě vytvářeny mikropiloty? 

128.  Jaký je max. průměr dříku mikropiloty? 

129.  Jak/čím jsou obvykle vyztužené vrtané mikropiloty? 

130.  Jakou funkci plní kotvy jako prvek speciálního zakládání? 

131.  Jaký materiál se používá pro zhotovení kotevního táhla? 

132.  Co/jaký materiál se používá pro injektovanou část kotvy? 



133.  Jakou protikorozní ochranu musí mít kotevní délka táhla? 

134.  Z jakého materiálu mohou být štětovnice? 

135.  Jakým účinkům musí vzdorovat/odolávat štětová stěna? 

136.  Jak lze dělit injektáže do zemin a hornin? 

137.  Které injektáže způsobující přetvoření v hornině/zemině? 

138.  Které jsou injektáže nezpůsobující přetvoření v hornině/zemině (injektáže bez 
přetvoření)? 

139.  Prostřednictvím čeho může být prováděna injektáž zemin? 

140.  Jaký systém se používá při technologii zlepšení zemin v podloží tryskovou injektáží? 

141.  Co používá k rozrušení zeminy dvoufázový systém? 

142.  Čím/jakým pojivem se provádí hloubkové zlepšování zemin? 

143.  Jaký druh pojiva se pro hloubkové zlepšování zemin používá? 

144.  Do jaké hloubky se v Evropě běžně provádí hloubkové zlepšování zemin? 

145.  K čemu/jakému účelu se používají prefabrikované svislé drény? 

146.  Z čeho se skládají prefabrikované svislé drény? 


