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Elektrotechnická schémata a zapojení 1 
Základní prvky a obvody
autor: Berka Štěpán
rozsah: 200 stran B5
vydáno: leden 2008
běžná cena: 299 Kč, včetně 9% DPH 
(v e-shopu 267 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/121291

Tato publikace je jedinečná svého druhu. 
Čtenář v ní najde barevná schémata zapoje-
ní základních elektrických obvodů (vypína-
čů, světelných okruhů – žárovek i zářivek, 
rozváděčů, stykačů, jističů, elektroměrů, do-

movních dorozumívacích systémů apod.). 
Všechna schémata a zapojení uvedená v této 
knize autor se svými žáky, studenty elektro-
technického oboru na SOŠ a JSOU, vyzkou-
šel v praxi. Předkládaná proble-
matika je v souladu s osnovami 
výuky odborného výcviku, pře-
devším oboru elektrikář pro sil-
noproud a mechanik silnoprou-
dých zařízení.

Čtenáři se dostává do rukou 
první díl publikace (připravují se 
další pokračování), který je roz-
dělen do těchto pěti tematických 
celků:
o Výroba elektrické energie – 

pojednává o výrobě a přenosu 
elektrické energie.

o Spínače nízkého napětí – ob-
sahuje jednotlivá základní za-
pojení světelných a zásuvkových obvodů 
používaných v praxi přes instalační krabi-
ce v jednotlivých elektrických sítích.

o Domácí dorozumívací audio- a videosys-
témy – ukazuje názorná základní zapojení 
domácích telefonů a zvonků.

o Elektroměrové a bytové rozváděče – 
představuje jednotlivá základní zapoje-
ní rozváděčů při použití určité elektrické 
sítě.

o Základní zapojení stykačových kombi-
nací – ukazuje názorná zapojení kombina-
cí stykačů, která se běžně vyskytují v praxi 
při spouštění elektromotorů.

Publikace je doplněna čtyřmi přílohami A, 
B, C a D, ve kterých čtenář nalezne nejběžněj-
ší elektrotechnické značky, značení vodičů, jis-
tičů a tabulku s množstvím vložených vodičů 
pro parapetní kanály od Koposu Kolín. 

Tato publikace je určena nejen pro uči-
tele odborného výcviku a teorie v elektro-
technickém oboru, ale i pro žáky SPŠ, SOŠ 
a SOU, jakož i pro širokou laickou i odbor-
nou veřejnost.

Příklad elektrického schématu měření izolačních odporů 
všech vodičů proti ochrannému vodiči PE
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Fotografování pod vodou spojuje spor-
tovce i fotografy. Kniha je komplexním sou-
borem informací o fotografování pod vodou. 
Čtenář se zde dozví nezbytné informace o:
o potřebném vybavení pro práci pod vo-

dou,
o používání filtrů a blesků, 
o nastavování citlivosti ISO,
o komponování záběru,
o správném chování pod hladinou a mnoho 

dalších praktických rad.
Kniha je vhodná pro fotografy s digitální-

mi i klasickými fotoaparáty.
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příloha: CD-ROM
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Jste správcem podnikové sítě a máte na 
starosti administraci Windows Serveru 2003 
a klientských stanic? Pak je tato kniha plná 
praktických návodů, postupů, rad, tipů a ře-
šení problémů určena právě vám. Autor  při 
jejím psaní vycházel především ze své lek-
torské a konzultantské praxe. Přesně tedy ví, 
kde začínající i pokročilejší správce „tlačí 
bota“, a knihu pojal čistě prakticky. Na pří-
kladu rozrůstající se organizace budete po-
stupně pronikat do tajů náročnějších a složi-
tějších řešení sítí a techniky. Kniha je doplně-
na CD-ROM, na kterém jsou uloženy mnohé 
nástroje zmíněné v knize a využitelné v pra-
xi správce sítě.
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Webové programování 
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Světový bestseller z legendární edice Pro-
grammer to Programmer přibližuje tvorbu 
webových aplikací ASP.NET na konkrétních 
projektech, které autor řeší od sestavení úkolu, 
přes návrh řešení až po jejich kompletní rea-
lizaci. Na praktických ukázkách v jazyce C# 
se čtenář naučí navrhovat a tvořit kompletní 
webové stránky v ASP.NET 2.0. Ty obsahují 
součásti, které lze najít na jakémkoliv moder-
ním webovém portálu – diskusní fóra, anke-
ty, zasílání novinek, správa článků, elektronic-
ký obchod aj. Autor v každé kapitole nejprve 
popisuje řešený problém, poté probere prvky 
návrhu a nakonec předvede řešení efektivním 
a moderním programováním. Výklad postupu-
je krok za krokem a doplňují ho rozsáhlé ukáz-
ky zdrojových kódů jednotlivých příkladů.


