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Každý elektrotechnik ví, jak je elektrické zařízení složité. Navrhnout a provést ho tak, aby
bylo funkční i bezpečné, aby vyhovovalo všem požadavkům nejen jeho uživatelů, ale i předpisů, je téměř nadlidský úkol.
Aby zařízení bylo funkční, musí na sebe jeho jednotlivé komponenty správně navazovat.
Kromě toho musí být připojeno do napájecí sítě a prostřednictvím řídicích a pomocných
obvodů musí navazovat na další, a to i neelektrická zařízení, s kterými musí bezchybně komunikovat. Přitom hotové elektrické zařízení je výsledkem spolupráce konstruktérů, projektantů, pracovníků provádějících montáž i těch, kteří se starají o jeho provoz. Ti všichni na
sebe ve své práci musí navazovat, ti všichni musí používat stejnou řeč.
Podstatnou součástí dorozumívacího jazyka elektrotechniků je značení elektrických
předmětů, zařízení a jejich jednotlivých komponentů.
Je samozřejmé, že dnes již není možné, vzhledem ke vzrůstající složitosti elektrických
zařízení, vystačit se systémem značení, jenž se používal ještě před nemnoha lety. Již poměrně dávno se upustilo i od národních zvláštností a stále více se prosazuje snaha používat
jednotné značení v elektrotechnice na celém světě.
V současné době se dostáváme do užšího kontaktu s pravidly elektrotechnického značení
uplatňovanými v ostatních evropských zemích. Přestože v Evropě dnes již používáme všichni v podstatě shodné normy pro elektrotechnická značení, jejich uplatnění se v jednotlivých
evropských zemích doposud mírně odlišuje. Dlužno podotknout, že na dodržování určitých
zásad se u nás trvá důsledněji než jinde. To je na jedné straně výhodné proto, že si elektrotechnici mohou být použitým značením a jeho vztahem k funkci zařízení a jeho komponentů
poměrně jisti. Na druhé straně však, při setkání se zařízením, u kterého tyto zásady dodrženy nejsou, může dojít i k chybnému zapojení a následně i k poškození zařízení a k dalším
škodám. Proto je dobré mít určité zvláštnosti a odlišnosti na paměti.
Publikace podává přehled značení, které se v současné době v elektrotechnice používá
pro identifikaci vodičů a kabelů, jejich žil, svorek na elektrických předmětech a přístrojích
a jejich významu v elektrických instalacích strojních zařízení, výrobních linek, budov a objektů. Na příkladech je znázorněno uplatnění značení v elektrotechnické praxi.
V přílohách je uveden přehled grafických značek na elektrických předmětech, zkratky
a veličiny a jednotky používané v elektrotechnice. Oproti prvnímu vydání nejsou v příručce
uvedeny praktické pomůcky pro elektrotechniky, které jsou vydány jako samostatná příručka (v době vydání této publikace je to svazek 109 z roku 2019).
Druhé vydání této příručky je aktualizováno podle technických norem platných
k 1. 4. 2022 a rozšířeno o další značky a zkratky používané v elektrotechnice.
Publikace je určena širokému spektru pracovníků v elektrotechnice: konstruktérům, projektantům, montážním pracovníkům, revizním technikům i pracovníkům údržby. Využijí ji
však i studenti elektrotechnických oborů, učitelé a mistři odborného výcviku odborných
učilišť, středních, vyšších i vysokých škol.
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ÚVOD
K účelu značek a značení
Ke zdárnému průběhu a k dosažení požadovaného výsledku téměř každé cílevědomé činnosti, na níž se podílí více jednotlivců, je zapotřebí, aby ti mezi sebou vzájemně komunikovali. S rozvojem spolupráce se rozvíjí i tato vzájemná komunikace. Není nutné, aby každý
věděl vše o činnosti toho druhého, je však nutné, aby o ní věděl právě to, co z ní potřebuje
vědět pro svou činnost. Přesto se množství informací, které si vzájemně potřebujeme sdělit,
neustále značně rozšiřuje. Vytváří se potřeba zkrácené formy dorozumívání – používají se
značky.
Za vrchol dosavadního vývoje považujeme současné, i když nedokonalé, uspořádání společnosti. Každému je zřejmé, že žádný její člen nejen nemusí, ale ani nemůže rozumět všem
lidským činnostem a mnohdy ani jejich účelu a výsledku. Účelné však je, aby se, pokud
možno každý, uměl do celospolečenského dění zařadit, a jeho výsledky aby uměl co nejlépe využít. K tomu je zapotřebí vzájemná komunikace. V podstatě každý, kromě toho, že
užívá svůj mateřský jazyk, komunikuje i pomocí signálů a značek. Zajímavým tématem by
samozřejmě byly mimovolné signály, kterými se lidé dorozumívají na samé periferii svého
vědomí. V této publikaci se však budeme věnovat značkám, znakům, popř. i signálům, jejichž použití, uplatnění i význam jsou kodifikovány především právními předpisy a technickými normami, a to pouze s ohledem na jeden technický obor – elektrotechniku. Používané
značky, označení nebo signály jsou svým provedením a zaměřením různé podle toho, pro
koho mají sloužit.

Označení pro laiky
Pro laiky – uživatele slouží značky, označení a popis, kterému lze obvykle intuitivně,
resp. na základě všeobecných znalostí a vědomostí porozumět. U jednoduchých elektrických předmětů, přístrojů a zařízení se předpokládá, že jejich uživatel obsluhu zvládne na
základě svých předchozích zkušeností, aniž by se od něj vyžadovalo nějaké podrobné zaškolení. Zařízení, s nimiž přicházejí do styku nebo do jejich blízkosti laici (tj. v tomto případě
osoby bez elektrotechnické kvalifikace) musí být provedena tomu odpovídajícím způsobem.
Ten spočívá v tom, že se pro obsluhu těchto zařízení nebo pro práci s nimi nesmějí vyžadovat odborné znalosti. To tedy znamená, že výrobci takových zařízení musí přímo předpokládat že ti, pro něž je zařízení určeno, nemají žádnou odbornou elektrotechnickou kvalifikaci.

Označení jako upozornění na nebezpečí
Především je třeba zajistit, aby na nebezpečí a přítomnost elektrického zařízení byla upozorněna laická veřejnost, která se s elektrickým zařízením na veřejně přístupných místech
setkává. Jedná se o to, aby elektrické zařízení, resp. jeho kryt nebo přístupová dvířka či
vstupy do elektrických provozoven byly označeny řádným způsobem, tj. příslušnými značkami. Tyto značky jsou uvedeny v příloze nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (kterým se zrušilo
předchozí nařízení vlády č. 11/2002 Sb.), podrobnější požadavky na provedení těchto zna11
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ček jsou stanoveny v souboru technických norem ČSN ISO 3864 (018010). Takovou základní značkou, s kterou se setkávají nejen elektrotechnici, ale i široká veřejnost, tj. značkou označující nebezpečí od elektřiny, je černý blesk na žlutém podkladě v černě
orámovaném trojúhelníku:

.
To je tedy základní značka, která se na elektrické zařízení dává a které by měl rozumět
i člověk bez elektrotechnického vzdělání.
Poznámka:
Podle dříve platných předpisů existovala povinnost vybavovat elektrická zařízení označením v podobě červeného blesku. Barva podkladu nebyla definována. U zařízení nn
nebyla značka nijak ohraničena, u zařízení vn byl červený blesk v obdélníkovém rámečku červené barvy.
Čím vyšší elektrotechnické vzdělání a čím větší angažovanost v elektrotechnickém oboru, tím větší se předpokládá schopnost porozumět příslušným značkám a symbolům. Tím
více je proto také třeba příslušné značky znát. Označování se vyžaduje a provádí také proto,
aby se předešlo provozním chybám a úrazům.

Označení pro práci na zařízení
Pro pracovníky, tj. ty, kteří na elektrickém zařízení pracují, a to buď jako podnikající
osoby nebo jako zaměstnanci, se používají značky a signály, aby je upozornily především
na možná nebezpečí a kromě toho, aby jim poskytly informace o provozu zařízení i o zpracovávaných předmětech a hmotách. Značkami a signály se poskytují informace a instrukce
na pracovišti. Pracovník již musí nabýt znalosti o způsobu poskytování informací a instrukcí. Tento způsob je v současné době již v členských zemích EU sjednocen, takže pracovník
v určitém oboru může bez problémů obsluhovat obdobná zařízení kdekoliv v zemích EU.
Účelem uvedených značek je ochránit pracovníka před nebezpečími, která nelze odstranit
nebo omezit technickými nebo organizačními opatřeními. Přitom zaměstnavatel nesmí
opomenout, aby všechny zaměstnance seznámil s významy značek, signálů a s pravidly
komunikace (slovní i mimoslovní) používaných na pracovišti.

Označení pro elektrotechniky
Pro ty, kteří elektrické zařízení navrhují, projektují, konstruují, sestavují, montují,
udržují a opravují je určena nejobsáhlejší skupina značek. Tyto činnosti na elektrickém
zařízení mohou provádět výhradně pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí (zkráceně s elektrotechnickou kvalifikací). Ani u těchto pracovníků však nemůžeme očekávat ani
od nich vyžadovat úplnou znalost veškerých značek a označení, byť se jedná, z pohledu
laika jenom o tak úzký obor, jakým je elektrotechnika.
12
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Spoje mezi jednotlivými elektrickými předměty
a zařízeními
Jedněmi z nejdůležitějších prvků elektrických zařízení a elektrických instalací jsou vodivá propojení mezi nimi. Ta jsou zajišťována vodiči. Vodiče musí spojovat jednotlivé na
sebe navazující části.
Silové vodiče přivádějí energii do elektrických zařízení. Řídicí obvody, a tedy vlastně
vodiče řídicích obvodů, předávají signály ke spuštění určitých funkcí zařízení, a naopak
předávají někam informace o činnosti zařízení nebo jeho částí. Jak pro silové, tak pro řídicí
obvody je třeba, aby byly nějakým způsobem označeny, tak aby to usnadnilo jejich zapojování.
Do obvodů silových i řídicích se zapojují jednotlivé prvky těchto obvodů. Silové vodiče
a kabely napájejí elektrická zařízení. Místa připojení (svorky) prvků elektrických obvodů
i zařízení se také označují, aby správný vodič byl připojen na správné místo, ke správné
svorce.

Zaměření publikace
V této publikaci není podán přehled veškerých značek a označení používaných v elektrotechnice. Jenom okrajově se dotkneme značek používaných v elektrotechnických schématech a v dokumentaci elektrických zařízení a zaměříme se především na značky, označení
a údaje na elektrických zařízeních a předmětech. Ty jsou důležité jednak jako upozornění
vůbec na to, že se jedná o elektrické zařízení a jednak jako informace k tomu, aby je bylo
možné správné zařadit do obvodu, instalace nebo jako součást do jiných zařízení.
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