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Ústní maturitní zkouška 

STAVITELSTVÍ 
 

30 tematických okruhů 
zkouška probíhá 15 minut 
příprava na zkoušku     30 minut 

 
 

1. Architektonická kompozice, architektura kubismu a rondokubismu 
(kompoziční principy, příklady z arch. slohů, období, znaky, Josef Gočár). 

 
2. Řádová architektura, konstrukční systémy staveb (řecké a římské řády, rozdíly, příklady staveb, 

konstrukční systémy stěnové, skeletové a kombinované, konstrukční systémy hal). 
 

3. Druhy rodinných domů, obytné budovy – legislativa  
(typologie RD, umístění RD na pozemku, orientace ke světovým stranám, světlé výšky místností, 
plochy místností, odstupové vzdálenosti RD, obecně technické požadavky na obytné stavby). 

 
4. Druhy bytových domů, plánování a funkce prostoru v obytných budovách  
 (typologie BD, ergonomie, dispoziční a provozní řešení bytů, odstupové vzdálenosti BD). 

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

 
6. Svislé nosné konstrukce, komíny a ventilační průduchy 
 (stěny, sloupy, pilíře, vazby zdiva, technologické postupy, komíny jednovrstvé, vícevrstvé).  

 
7. Předrománská a románská architektura (doba karolínsko-otonská, Velkomoravská říše, období, 

znaky, materiály, konstrukce, příklady).  
 

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

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

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

působení). 
 

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

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

visutá, desková, zavěšená, schodnicová). 
 

13. Gotická architektura a opěrný systém (období, znaky, materiály, konstrukce, příklady, architekti). 
 

14. Renesance a povrchové úpravy (období, znaky, materiál, konstrukce, příklady, architekti, omítky, 
obklady, malby, nátěry, tapety, pohledový beton, zateplování stěn). 

 
 15. Sklonité střechy a hromosvod 
  (tvary střech, tesařské konstrukce a prvky, krovy). 
 



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

 
17.  Podlahy, kročejová neprůzvučnost a podlahové vytápění 

(druhy, skladby a vlastnosti podlah). 
 

18. Otvory ve zdech, technologie osazování zárubní a oken, historický vývoj oken 
(druhy otvorů, ostění, nadpraží, překlady, vývoj okenních otvorů a oken od románské architektury po 
empír). 

 
19. Převislé, vystupující a ustupující konstrukce 

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

 
20. Baroko a barokní gotika (období, znaky, materiály, konstrukce, příklady, architekti).  

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

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

 
23. Příčky, vzduchová neprůzvučnost, akustické mosty 

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

 
24. Oslunění a osvětlení budov, stínící technika 

(denní a umělé osvětlení, svítidla, oslunění obytných budov, orientace místností ke světovým 
stranám). 
 

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

 
 26. Poruchy budov a jejich odstraňování 

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

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

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

 29. Občanské stavby, bezbariérový provoz 
(občanská vybavenost, dělení občanských staveb, obecné zásady návrhu občanských staveb – řešení 
hygienického zařízení a šaten). 

 
30. Interiérové styly a trendy, barvy v interiéru, koncept, atmosféra a inspirace v interiérové tvorbě, čeští 

a světoví designéři (charakteristika stylů, barevná schémata, působení barev). 
 
 
 
  V Praze dne 30.9.2019        Ing. Bc.Tomáš Langer, 
                 ředitel školy 


