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Normalizace 

 

 

Druhy technických norem: 

mezinárodní - označení ISO (International Organization for Standartization) 

evropské - EN 

státní - ČSN (Česká státní norma) 

oborové - ON 

podnikové – PN 

Každá ČSN je opatřena šestimístným třídícím číslem: 

Za písmennou značkou normy (ČSN) se uvádí šestimístné třídicí číslo, v němž první dvojčíslí 

se odděluje mezerou a značí třídu norem (00 – 99 udává širší hospodářský obor). Třetí a čtvrtá 

číslice označuje skupinu a podskupinu norem a poslední dvojčíslí představuje pořadové číslo 

normy. 

 

České technické normy ČSN vydává Český normalizační institut. Číslování norem je  

seřazeno podle třídícího znaku. 

 

 

 

 



Druhy technických výkresů 

Technické výkresy rozdělujeme podle způsobu zhotovení, účelu a obsahu.  

 

Podle způsobu zhotovení rozeznáváme:  

 

- NÁČRT je zhotoven většinou tužkou od ruky. Lze jej nakreslit bez zřetele na měřítko 

na libovolném kreslicím papíru.  

- ORIGINÁL je výkres kreslený podle pravítek na pauzovacím papíru, a to tužkou 

nebo tuší v normalizovaném měřítku. Je archivován a používá se pro zhotovení kopií.  

- KOPIE je zhotovena z originálu rozmnožením. Slouží jako podklad pro výrobu, 

kontrolu a montáž.  

 

 

Technické čáry 

 

Používají se čáry 

- plné, 

- přerušované - čárkované,  

- tečkované střídavé  

-  čerchované v tloušťkách (0.18), 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 2.0 mm 

 

Ttloušťka čáry má být v celé délce stejná 

 

 

  

 

 

 



Technické písmo  

 

Značí se  písmem velké latinské abecedy a arabskými číslicemi.  

Druh a tučnost písma se volí  podle:  

- účelu výkresu 

- způsobu reprodukce v souladu se zásadami uvedenými v normě. Velikost písma se 

volí  s ohledem na čitelnost popisu při případném zmenšení. Je odvozena od výšky 

písmen velké abecedy a je odstupňována geometrickou řadou: 

- 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20 mm  

 

Úpravou poměru šířky, výšky a tloušťky čar písmen vznikly tři druhy písma :  

- široké,  

- střední  

- úzké.  

 

Představuje základní prostředek pro sdělování informace. Může být vytvořeno několika 

způsoby:  

psaním volnou rukou,  

pomocí šablony,  

počítačem řízeným kreslícím zařízením a popisovacím zařízením – plotrem.  

 

Výkresy, tabulky a ostatní technická dokumentace se popisují  technickým písmem podle 

ČSN 01 0451  
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