
Okruhy otázek pro státní závěrečnou zkoušku z předmětu 
Městské integrované dopravní systémy 

 

1) Městské dopravní systémy, úloha hromadné osobní dopravy v obsluze území, (…podmínky 

územně a stavebně technické, dopravní a organizační a řídící) 

2) Hromadná osobní doprava – pojmy a definice, legislativa, stavby a zařízení (infrastruktura) pro 

hromadnou dopravu, úloha v obsluze území  

3) Hromadná osobní doprava – kriteria hodnocení návrhu hromadné dopravy, druhy (systémy) 

HD a jejich charakteristické rysy 

4) Autobusové a trolejbusové zastávky - umísťování, stavební uspořádání, vybavení, dopravní 

značení 

5) Přístupy pro pěší k zařízením hromadné dopravy, bezbariérové úpravy (základní pojmy, 

všeobecné požadavky, technické řešení komunikací pro pěší…) 

6) Navrhování vozovek a nástupišť autobusových a trolejbusových zastávek,  

7) Navrhování a konstrukce zastávek a nástupišť pro kolejovou dopravu 

8) Zařízení pro trolejbusovou dopravu 

9) Autobusová a trolejbusová nádraží 

10) Garáže a odstavné plochy pro autobusy, dopravní závody, dílny pro opravy vozidel, čerpací 

stanice PH, myčky, administrativní budovy, ochrana životního prostředí 

11) Tramvajové tratě a zastávky, systémy sítí tram. tratí, prostorové vedení, křížení s PK, stavební 

uspořádání, umísťování tramvajových zastávek, konečné stanice, vozovny 

12) Organizace provozu HD, informační systémy HD, preference HD 

13) Tratě a stanice metra, systémy sítí tras metra, technické parametry, typy stanic, prostorové 

řešení tras a stanic, provozně technologické zázemí, úprava vestibulů 

14) Příměstská a městská železnice, základní technické parametry tratí, uspořádání stanic a 

zastávek 

15) Zastávky kombinované, přestupní uzly a jejich úloha, integrace MHD a vnější regionální 

dopravy, návaznost městské a dálkové hromadné dopravy osob 

16) Navrhování městských integrovaných dopravních systémů (provozní, technické, finanční a 

legislativní podmínky),  

17) Jízdní řády, jejich tvorba a úloha 

18) Vztah dopravy a města, charakteristické znaky městské a příměstské hromadné dopravy osob, 

dopravní síť MHD  

19) Hodnocení kvality hromadné dopravy osob, kriteria hodnocení 

20) Hromadná osobní doprava a ochrana životního prostředí 
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Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
 
České technické normy: 
ČSN 280318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí 
ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy 
ČSN 736059 Servisy a opravny motorových vozidel 
ČSN 736075 Navrhovanie autobusových staníc 
ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
ČSN 736110 Projektování místních komunikací 
ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí 
ČSN 736425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště –  
          Část1: Navrhování zastávek 
 


