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Pravidlá na kreslenie elektrotechnických schém sú uvedené v 

normách STN. Normy platia pre technické podklady, projektovú a 

výrobnú dokumentáciu, odbornú literatúru a učebnice. 

Zásady kreslenia elektrotechnických schém 

Voľba druhu schém 

Druhy schém, ktoré sa kreslia na znázornenie elektrického 

zariadenia, sa volia podľa účelu, pre ktorý majú schémy slúžiť, a 

podľa druhu elektrického zariadenia. Ku každému zariadeniu sa majú 

kresliť len najnevyhnutnejšie schémy. 

Podľa účelu obsahujú schémy potrebné údaje pre celkový prehľad, 

údaje na znázornenie činnosti, údaje pre stavbu a pod. 
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Názvoslovie používané pri kreslení elektrotechnických 

výkresoch 
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Delenie elektrotechnických 

schém podľa účelu: 



6 



7 



8 



9 

Prehľadová schéma prenosu 

Prehľadová schéma výstroja 

telefónnej ústredne 
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Bloková schéma regulácie napätia dynama 

Náuková schéma 

veternej elektrárne 

Funkčná schéma 
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Obvodová schéma 

Zapojenie žiarivky Náhradná schéma 

žiarivky 
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Zapojovacia schéma vnútorných 

obvodov (generátorovej ochrany 

N11) 

Zapojovacia schéma vonkajších 

obvodov (N11) 
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Svorkovnicová schéma 



14 
Situačná schéma rozvodu 
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Polohopisný výkres trasy kábla v aglomerácií 
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Nerozložený spôsob kreslenia 

Napr. značky kontaktov relé sa kreslia blízko značky cievky príslušného 

relé, ich poradie však nemusí odpovedať poradiu na relé ale kreslia sa 

tak, aby sa križovalo čím menej čiar vodičov. 
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Rozložený spôsob kreslenia 
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Polohopisný spôsob kreslenia 

Drôtový (prepojovací) 

spôsob kreslenia 
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Slučkový spôsob kreslenia 
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Riadkový spôsob kreslenia 
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Všeobecné pravidlá pre kreslenie elektrotechnických schém 

Smer toku signálu 
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Označovanie signálov 
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Odkazy na signály 

=Q2/7.B5 

=H1/2.A4 
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Kreslenie spojov 

Spojovacie čiary medzi jednotlivými značkami vyjadrujú podľa účelu 

schémy: 

1. tok elektrického prúdu (elektrické spojenie), 

2. elektrické väzby (funkčné, logické a pod.), 

3. mechanické spojenie, 

4. vodivé spojenia (vodiče, káble, prípojnice a pod.), 

5. tieniace obaly, 

6. kostry prístrojov, 

7. ohraničenie rôznych zariadení a funkčných skupín. 

Na jednej schéme sa nemá použiť viac ako tri hrúbky čiar. Hrúbka tenkej 

čiary sa volí s ohľadom na rozmery schémy. Zvolené hrúbky čiar majú byť 

dodržané v celom súbore schém príslušného výrobku. 

Elektrické spoje sa kreslia spravidla tenkými čiarami. Možno použiť aj 

hrubé a veľmi hrubé čiary, ak je potrebné graficky dať vyniknúť aj 

dôležitejším obvodom (napr. obvodu energetického napájania). 
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Pripájanie a odbočovanie vodičov do/zo zväzku 

Rozvetvené zoskupenie 

spojov (1 a 3)  
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Skupina vodičov pod spoločným obalom, 

napr. dvojžilový kábel, sa vyznačí oválom, 

ktorý sa nakreslí cez vodič. 

Skupina 8 vodičov, z ktorých 4 patria do 

jedného viacžilového kábla. 

Dvojvodičové skrucované vedenie 

Tienenie vodičov sa vyznačuje tenkou čiarkovanou čiarou, nakreslenou z oboch strán vodiča. 
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Spoločné tienenie skupiny vodičov sa vyznačuje kružnicou, kreslenou tenkou čiarkovanou 

čiarou okolo vodiča. Pri skupine vodičov sa kreslí ovál. 

Kreslenie paralelných rovnakých obvodov 
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Grafické ohraničenie elektrotechnických schém 

Na elektrotechnickej schéme možno ohraničiť určité zariadenie alebo funkčnú časť schémy, 

ktoré sa vzťahujú na určité miesto, priestor a pod., ale aj časti schém, ktoré nepatria 

bezprostredne výrobku, ale sa kreslia pre lepšie pochopenie schémy. Príslušné úseky schémy 

sa oddeľujú tenkou bodkočiarkovanou čiarou.  

Vyznačená časť má mať tvar obdĺžnika, v odôvodnených prípadoch môže mať aj 

nepravidelný tvar. 
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Použitie jednotlivých druhov čiar 

v elektrotechnických výkresoch 
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Písmenové označovanie 
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