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Otázky ke zkoušce z předmětu:  

 

A5M14RPI – „ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE A POHONY“ 

 

 

 

Část 1: 

 

1. Základní topologie energetických rozvodných sítí v budovách.  

Nakreslete principiální schéma vybraného typu rozvodu. 

 

2. Bezpečnostní hlediska rozvodu elektrické energie  

(pravidla pro umisťování vodičů elektrických rozvodů v budovách). 

 

3. Dimenzování vodičů v rozvodech NN, základní kritéria návrhu. 

 

4. Základní struktura elektrických rozvodů s nepřetržitým napájením,  

blokové schéma rozvodny s UPS. 

 

5. Typické koncepce zdrojů nepřetržitého napájení. 

 

6. Systém UPS s delta konverzí, jeho základní odlišnost od systému s dvojí konverzí,  

princip jeho činnosti. 

 

7. Základní koncepce ochrany živých organismů  

před nežádoucími účinky elektrického proudu. 

 

8. Fyziologické projevy elektrického proudu. 

 

9. Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před přetížením a zkratem,  

základní filozofie řešení problému (pojistky, jističe, nadproudová relé, princip činnosti). 

 

10. Ochrana elektrických obvodů před únikovými proudy  

(proudové chrániče, chráničová relé, princip činnosti). 

 

11. Prostředky vnější ochrany budov před účinky blesku.  

Určení místa instalace jímačů bleskových proudů, topologie vnějších ochranných obvodů. 

 

12. Prostředky a metody ochrany vnitřního prostředí budov  

před bleskem a spínacím přepětím. 

 

 



 

Část 2: 

 

13. Výkonové polovodičové součástky, statické a dynamické charakteristiky, 

konstrukční provedení, ztráty, chlazení. 

 

14. Jednofázový jednopulzní usměrňovač se zátěží typu R, RC, RL, nulová dioda, komutace, 

protinapětí, trojfázový trojpulzní uzlový usměrňovač, řídicí a zatěžovací charakteristiky. 

 

15. Jednofázový a trojfázový můstkový usměrňovač, princip funkce, řídicí a zatěžovací 

charakteristiky, generátor zapalovacích impulsů, reverzační usměrňovače. 

 

16. Střídavé měniče napětí s různými typy zátěže, řídicí charakteristiky, softstartér. 

 

17. Stejnosměrné měniče napětí s různými typy zátěže, zvlnění proudu, 

nepřerušovaný a přerušovaný proud, vícekvadrantové pulsní měniče. 

 

18. Střídače, měniče kmitočtu, způsoby řízení výstupních veličin. 

 

19. Základní schéma elektrického pohonu, pasivní a aktivní zátěžný moment, mechanické 

charakteristiky zátěžných mechanizmů a hnacích motorů, statická stabilita pohonu. 

 

20. Pohony se stejnosměrnými cize buzenými motory, princip funkce, konstrukce, 

základní rovnice, náhradní schéma, charakteristiky, rozběh, řízení rychlosti, brzdění. 

 

21. Pohon se stejnosměrnými sériově buzenými motory, princip funkce, konstrukce, 

základní rovnice, charakteristiky, univerzální motor, rozběh, řízení rychlosti, brzdění. 

 

22. Pohony s asynchronními motory, princip funkce, konstrukce, základní rovnice, 

náhradní schéma, moment, charakteristiky, rozběh, řízení rychlosti, brzdění. 

 

23. Pohony se synchronními motory, princip funkce, konstrukce, základní rovnice, moment, 

charakteristiky, rozběh, řízení rychlosti, specifika kmitočtového řízení. 

 

24. Historie, rozdělení, prostorové uspořádání, pohony výtahů, užití stejnosměrných motorů, 

asynchronních motorů s kotvou nakrátko a s kotvou kroužkovou, synchronních motorů. 

 

 



 

PRŮBĚH A HODNOCENÍ ZKOUŠKY 

 

Z laboratorních cvičení lze získat 0 až 25 bodů  

(příprava na cvičení, aktivita v laboratoři, zpracování protokolů z měření). 

 

 

U zkoušky si každý uchazeč vytáhne kombinaci tří otázek, 

následuje písemná příprava cca 15 min, případně déle a ústní zkouška. 

 

Každá otázka je ohodnocena 0 (nejhůře) až 25 (nejlépe) body. 

 

Podmínky úspěšného složení zkoušky: 

a) ohodnocení každé otázky alespoň 5 body, 

b) dosažení alespoň 50 bodů (včetně bodů z cvičení) celkem. 

 

 

Výsledné hodnocení úspěšně složené zkoušky: 

 

A (výborně) ……………….. 90 až 100 bodů 

B (velmi dobře) …………… 80 až 89 bodů 

C (dobře) ………………….. 70 až 79 bodů 

D (uspokojivě) …………….. 60 až 69 bodů 

E (dostatečně) ……………... 50 až 59 bodů 

 

 

 

Mnoho zdaru přejí 
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