
Základy elektrotechnického kreslení

V elektrotechnice jsou potřebné základní výkresy, které určují tvar, rozměry a způsob výroby 
mechanických částí  elektrotechnických zařízení.  Kromě základních výkresů jsou potřebné 
další  technické podklady, grafická dokumentace zaměřená na elektrické vlastnosti a funkci 
těchto zařízení a jejich části. 
Grafická dokumentace se v elektrotechnice dělí:

1. na elektrotechnická schémata
2. na výkresy, diagramy a tabulky související s elektrotechnickými schématy

Toto základní rozdělení základní dokumentace je platné pro všechny obory v elektrotechnice.
Základní pojmy
Funkční  jednotka  –  je  součást  zařízení,  která  má  samostatnou  značku  a  určitý  funkční 
význam.
Součástka  –  je  část  elektrického  obvodu,  která  je  schopna  plnit  některou  ze  základní 
elektrických funkcí (cívka, relé, svorka apod.).
Funkční celek – je souhrn funkčních jednotek, které plní v zařízení určitou funkci, nemusí 
však tvořit konstrukční celek.
Funkčním obvod – je vedení nebo funkční kanál s přesně určeným účelem.
Spoj – je čára ve schématu, která vyjadřuje spojení mezi funkčními částmi zařízení. 
Elektrický spoj – je čára ve schématu, která vyjadřuje cestu průchodu elektrického proudu, 
signálu apod.
Značka – je dohodnuté grafické znázornění funkční části,  nebo funkční jednotky, souboru 
nebo zařízení.
Elektrotechnická schémata
Elektrotechnická schémata jsou základním podkladem grafické dokumentace. Pomocí značek 
se na nich znázorňují elektrické funkční části zařízení a spojení mezi nimi. 
Rozdělují se na 4 skupiny:
1.Schémata určená na celkovou informaci

a) přehledové schéma



b) blokové schéma

2. Schémata vyznačující skladbu zařízení
      a) obvodové schéma

b) náhradní schéma

3. Schémata elektrických spojení

       a) zapojovací schéma vnitřních spojů
       b) zapojovací schéma vnějších spojů
       c) svorkovnicové schéma



4.  Schémata  rozmístění  funkčních 
jednotek

        a) situační schéma 
        b) situační schéma rozvodu
        c) situační schéma sítě

Výkresy, diagramy a tabulky 
v elektrotechnické dokumentaci

Kromě  elektrotechnických  schémat  musí 
být  v elektrotechnické  dokumentaci 
elektrických  zařízení  další  doplňující 
grafické  podklady,  které  rozdělujeme 
následovně:

1. výkresy



2. Diagramy



3. Tabulky

1. Elektrotechnické výkresy 

a) polohopisný výkres zařízení – znázorňuje tvary cest elektrického vedení nebo 
uspořádání částí elektrického zařízení

b) polohopisný výkres vnitřních spojů – znázorňuje tvar jednotlivých vnitřních 
spojů a umožňuje tak přípravu vodičů před montáží dílců

c) polohopisný výkres vnějších spojů – znázorňuje cesty vnějších spojů mezi 
částmi elektrického zařízení.

2. Diagramy

a) signálový  diagram –  graficky  znázorňuje  vztahy  veličin  regulačního  nebo 
jiného systému pomocí orientačních čar a koncových bodů.

b) modulační  diagram –  znázorňuje  úpravu  frekvenčních  pásem  při 
několikanásobné modulaci

c) diagram  postupnosti –  znázorňuje,  jakém  pořadí  nebo  v jakých  časových 
intervalech  za  sebou  následuje  činnost  jednotlivých  funkčních  částí  nebo 
funkčních jednotek zařízení.

3. Tabulky

a) tabulka  spojů –  přehledně  určuje,  které  svorky,  pájecí  očka  apod.  budou 
vzájemně spojeny

b) závěrová tabulka – přehledně vyjadřuje předepsané elektrické a mechanické 
závislosti, určující rozsah a činnost zařízení.

Schématické značky



Základní schématické značky s praktickým příkladem





























  
  


