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Technická normalizace 
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Výsledkem normalizace jsou normy, předpisy a pravidla. 

 

Norma je směrnice či pravidlo, které je nutné dodržovat, jeho dodržování je 

závazné. 

 

Výhody normalizace: 

 Umožňuje výrobu sériovou a hromadnou, čímž ji  významně urychluje 

 Výroba součástí se stává levnější a tím i samotný výrobek 

 Práce konstruktéra je snazší, rychlejší a tím i levnější 

 Poškozené součásti jsou vzájemně vyměnitelné 

 Zmenšuje nároky na skladové prostory pro náhradní součásti a jejich 

polotovary 
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Druhy norem: 
 

 ČSN – Česká soustava norem – platí na území České republiky. Od roku 

2009 zajišťuje tvorbu a vydávání českých technických norem Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.  

 EN – Evropské normy – platí na území států Evropské unie. Vydává a 

spravuje je Evropská komise pro normalizaci. 

 ISO – Mezinárodní normy -  platí na celém světě. Vydavatelem těchto 

norem je Mezinárodní organizace pro normalizaci.  

 DIN – Německé normy  

 

 



Druhy technických výkresů 
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Obrázek 1: Rozdělení technických výkresů [1 - str.:29] 



5 

Formáty výkresů: 
Jsou určeny normou ČSN ISO 5457, která definuje tyto řady: 

 Formáty ISO – A – základní doporučená řada výkresů A4, A3, A2, A1, A0 

 

 

 

 

 

 

 

 Prodloužené formáty – používají se jen v případech, je-li to nezbytně 

nutné. Jsou definované jako násobky 3, 4 a 5 šířky formátu A4, případně 

násobky 3 a 4 šířky formátu A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Formáty řady 

ISO-A  [1 - str.:31] 

Obrázek 3: Prodloužené 

formáty  [1 - str.:31] 
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 Zvlášť prodloužené formáty – používají se pouze výjimečně – vznikají 

opět prodloužením stejně jako předchozí  

 

Obrázek 4: Zvlášť prodloužené formáty  [1 - str.:31] 
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Úprava výkresového listu: 
 Popisové pole – směr čtení výkresu je shodný se směrem popisového pole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okraje a rámečky  

 Středící úsečka 

Obrázek 5: Umístění 

popisového pole 

Obrázek 6: Orámování 

[2 - str.:76] 

Obrázek 7: Středící 

úsečky [2 - str.:77] 
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Skládání výkresu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: 

Skládání výkresu 

pro volné řazení   

[3 - str.:94] 

Obrázek 9: 

Skládání výkresu 

pro přímé svázání 

[3 - str.:94] 
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Obrázek 10: Skládání výkresu pro svázání s proužkem pro zachycení 

 [3 - str.:94] 



Druhy čar 
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Obrázek 11: Druhy čar   

[2 - str.:82] 
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Obrázek 12: Druhy čar [2 - str.:83] 
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Obrázek 13: Druhy čar 

[2 - str.:83] 
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Obrázek 14: Druhy čar 

[2 - str.:84] 

Geometrická řada tlouštěk čar  (v mm): 

0,13 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2   



Měřítka zobrazení 
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Obrázek 15: Měřítka [2 - str.:82] 

Pro správné zobrazení na výkrese je třeba zvolit vhodné měřítko. Je to poměr 

délkového rozměru na výkrese ku délkovému rozměru ve skutečnosti. 



Technické písmo 
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Obrázek 16: Technické písmo 

[2 - str.:78] 

Typy písma: 

 Kolmé    

 Šikmé 

V technické praxi se nejčastěji užívá typ B – kolmé. Výška písma se volí s 

ohledem na čitelnost 

 

Geometrická řady výšek písma [mm]: 

1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20 

 Typ A 

 Typ B 



16 

Seznam použité literatury 
 

[1] LEINVEBER, Jan a kol. Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie. 

V Scientii 2., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 1998. 296 s. ISBN 80-7183-112-3. 

 

[2] LEINVEBER, Jan a VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky: pomocná učebnice 

pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011. xiv, 927 s.ISBN 

978-80-7361-081-4. 

 

[3] VÁVRA, Pavel aj. Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické: učební text. 1. vyd. 

Praha: SNTL, 1983. 671 s. 

 

 

 

 


