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Normy a standardy 
v knihovnách ČR - 1 

Moravská zemská knihovna v Brně 

• Uchovává československé a české normy v papírové podobě 
od doby první republiky. 

• Uchovává i neplatné ČSN včetně oprav a změn. 

• Po r. 2000 nedoplňovány v papírové podobě normy  

     z oblasti telekomunikací a normy v angličtině. 

• Od r. 2012 do srpna 2013 nákup tištěných norem pouze ve 
výběru. 

• Nákup tištěných v MZK ukončen v srpnu 2013,  přístup  

     k novým normám pouze prostřednictvím ČSN online.  
 



Normy a standardy 
v knihovnách ČR - 2 

 

Moravská zemská knihovna v Brně 

• Uchovává standardy TPG (plynárenství) a TNV (vodní 
hospodářství), záznamy těchto standardů jsou v katalogu MZK. 

• Uchovává německé normy DIN z let 1993 – 2000, výběrově 
také z let 1978 – 1992. Tyto normy jsou v němčině, jsou 
určeny pouze k prezenčnímu studiu, nesmějí se rozmnožovat. 

• Normy žádejte u služby ve studovně periodik a norem ve 2. 
poschodí. 

• Technické předpisy doplňuje MZK výběrově, jejich záznamy 
jsou v katalogu.  



Normy a standardy 
v knihovnách ČR - 3 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

• I v r. 2012 buduje papírovou sbírku všech ČSN. 

• Má ve svém fondu standardy TPG a TNV. 

• Přístup do báze ČSN Online. 

Bývalé SVK: ČSN online. 

Originální zahraniční normy 

• Přístupné pouze v ÚNMZ v Praze. 

• Veřejné knihovny v ČR nemají ve fondu. 

Standardy odborných asociací, zejména v USA 

• Nejsou v úplnosti dostupné v žádné instituci v ČR. 

 



ČSN online 

• Přístup pouze na 2 vyhrazených počítačích ve 
studovně periodik a norem ve 2. patře. 

• Do báze není vzdálený přístup. 

• Normy ČSN lze pouze číst, tisk a download není 
povolen. 

• Báze obsahuje všechny platné ČSN a neplatné normy 
zrušené od r. 1997 do současnosti. 

• Báze neobsahuje normy zrušené před r. 1997, ale 
tyto neplatné normy jsou k dsipozici v tištěné 
podobě v MZK. 



České technické normy - ČSN 

Mezinárodní 

třídění norem 

Označení normy 
Třídicí znak 



ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví – www.unmz.cz 





Odkaz na 
rychlé 

hledání 

Najdou se slova    
začínající daným 
výrazem s 
různými 
koncovkami, 
nepoužívat znaky 
pro rozšíření. 
Nerozlišují se 
velká a malá 
písmena.  
Systém je citlivý 
na diakritiku.  
Některé normy 
jsou ve 

slovenštině.  

Pozor na volbu !  

Mezinárodní 

třídění norem  

Lze vybrat znak  

z nabídky.  

Mezinárodní 

třídění norem 



ÚNMZ – rychlé hledání 

Rychlé hledání:  
lze hledat pouze podle  

označení normy !!! ! 



 

 

Přístup k elektronickým plným textům ČSN – placená služba !!! 





Prodejci tištěných norem ČSN v ČR 
http://www.unmz.cz/urad/smluvni-prodejci-csn 



 
Ing. Jiří Hrazdil – Technické normy 

http://www.normy.biz 

 

http://www.normy.biz/




Ing. J. Hrazdil – pokročilé vyhledávání 
http://seznam.normy.biz/pokrocile-hledani.php 



Více informací  
o normě 





Ing. J. Hrazdil - seznamy norem 
http://www.normy.biz/seznam-norem.php 



NORMSERVIS s.r.o. 
http://www.normservis.cz/ 



NORMSERVIS 
Vyhledávání 



NORMSERVIS 
Výsledky hledání 

Výběr země 



NORMSERVIS 
Záznam 



NORMSERVIS 
Rozšířené vyhledávání 



 
NORMSERVIS - hledání dle oborů 

https://eshop.normservis.cz/stranka/dle-oboru.html 

 

Vybrat tematickou oblast 

https://eshop.normservis.cz/stranka/dle-oboru.html
https://eshop.normservis.cz/stranka/dle-oboru.html
https://eshop.normservis.cz/stranka/dle-oboru.html


NORMSERVIS – seznamy norem 
http://www.normservis.cz/seznam_norem.php 



Technická pravidla z oblasti plynárenství 
http://www.gasinfo.cz/ 



Seznamy plynárenských standardů GAS 



Odvětvové technické normy vodního a 
odpadového hospodářství 

http://www.sweco.cz/cs/Czech-Republic/  

http://www.sweco.cz/cs/Czech-Republic/
http://www.sweco.cz/cs/Czech-Republic/
http://www.sweco.cz/cs/Czech-Republic/






ISO – International Organization for Standardization 
www.iso.org 



ISO Standards – ISO Catalogue 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm 

Normy dle  

třídění ICS 

Do vyhledávacích masek lze  

zadat jak číslo, tak i slova z názvu. 





ISO – pokročilé vyhledávání 
http://www.iso.org/iso/home/search/extendedsearchstandards.htm?revision=0&displayForm=true?formKeyword=heat 

protect*&displayForm=true&published=on&title=on&description=on 



ISO - Online Browsing Platform (OBP)  
https://www.iso.org/obp/ui/#home 



ISO Standards – ISO Catalogue 
Vyhledávání 

• Nerozlišují se malá a velká písmena. 

• Defaultně nastaven operátor AND, lze používat 
operátor OR a NOT. 

• * - lze použít pro levostranné a pravostranné 
rozšíření. 

• Fráze: "water quality“ 

 



 
ICS - International Classification for Standards 

 http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf 
 

http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf
http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf
http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf
http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf


ISO – členské státy 
http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members.htm 



Odkazy na weby  

národních normalizačních institucí 



IEC – International Electrotechnical Commission 
http://www.iec.ch/ 

http://www.iec.ch/




IEC Webstore 
http://webstore.iec.ch/ 



IEC – pokročilé vyhledávání 
http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/frmTemplate?ReadForm&sbf=advsearch 



CEN – European Comitte for Standardization 
http://www.cen.eu/Pages/default.aspx 



 
CEN – search standards 

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:105::RESET:::: 

 

http://www.cen.eu/esearch/
http://www.cen.eu/esearch/


CEN 
Záznam normy 



CEN 
Odkazy na prodejce – národní normalizační instituce 



CEN – vyhledávací možnosti 

- Nastaven operátor AND, lze použít také 
operátory OR a NOT. 

- Fráze:   “     “ 

-   Pravostranné a levostranné rozšíření: * 

-   Nehraje roli velikost písmen. 



ETSI – European Telecommunications Standards Institute  
www.etsi.org 



ETSI - vyhledávání 
http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp 



ETSI - výsledky 

Download 
zdarma 



ETSI - záznam 

Bezplatný 
download 



ASTM International - American Society for Testing and Materials 
http://www.astm.org/ 

 







ASTM 
Výsledky 



ASTM -záznam 



 
NISO – National Information Standards Organization 

http://www.niso.org/home 

 

http://www.niso.org/home


NISO – vyhledávání 1 





NISO – vyhledávání 2 
http://www.niso.org/kst/reports/standards/ 

 

http://www.niso.org/kst/reports/standards/


NSSN - National Resource for Global Standards 
 www.nssn.org 

Pozor na správnou 
volbu ! 



NSSN – pokročilé vyhledávání 
http://www.nssn.org/search/AdvancedSearch.aspx 

http://www.nssn.org/search/AdvancedSearch.aspx


NSSN - výsledky 



NSSN - záznam 



IHS Inc. 
http://www.ihs.com  

 

http://www.ihs.com/


IHS Standards Store - USA 
http://global.ihs.com/ 



IHS Standards Store - USA 
Záznam 



Techstreet 
http://www.techstreet.com/ 



Techstreet 
Záznam 



Beuth Verlag GmbH 
www.beuth.de 

 



Beuth Verlag GmbH 
Záznam 



BSI – British Standards Institution 
http://www.bsigroup.com/ 



 
BSI Shop 

http://shop.bsigroup.com/ 



BSI - záznam 



 
ANSI – American National Standards  Institute 

 http://www.ansi.org/ 

 

http://www.ansi.org/


ANSI – eStandards store 
http://webstore.ansi.org/ 



 
 

Standards Developing Organizations (SDOs) 
http://www.standardsportal.org/usa_en/resources/sdo.aspx 

 

 

http://www.standardsportal.org/usa_en/resources/sdo.aspx
http://www.standardsportal.org/usa_en/resources/sdo.aspx
http://www.standardsportal.org/usa_en/resources/sdo.aspx
http://www.standardsportal.org/usa_en/resources/sdo.aspx
http://www.standardsportal.org/usa_en/resources/sdo.aspx
http://www.standardsportal.org/usa_en/resources/sdo.aspx
http://www.standardsportal.org/usa_en/resources/sdo.aspx


 

 
 
 

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti,  
     odbor obranné standardizace 

http://www.oos.army.cz/ 

 
 

http://www.oos.army.cz/


 
České obranné standardy 
http://www.oos.army.cz/cos.htm 

 

http://www.oos.army.cz/cos.htm


České obranné standardy 
Seznamy 

Plný 
text 



ASSIST-Online 
https://assist.dla.mil/online/start/index.cfm 

 

Vyhledávání je možné 
i bez registrace. 



Assist-Online – vyhledávání a výsledky 
http://quicksearch.dla.mil/  

 
Systém hledá 
automaticky 
slova začínající 
na určitý slovní 
základ. 
 
Nepoužívat hvězdičku 
ani otazník pro 
pravostranné rozšíření. 

 

http://quicksearch.dla.mil/


Assist Online 
Záznam 



 
Assist Online - vyhledávání v textu a výsledky 

http://quicksearch.dla.mil/qsText.aspx 

 

Plný text 
Záznam, 
informace  
o dokumentu 

http://quicksearch.dla.mil/qsText.aspx
http://quicksearch.dla.mil/qsText.aspx
http://quicksearch.dla.mil/qsText.aspx


 
NATO Standardization Agreements 

http://nso.nato.int/nso/ 

 



 
NATO Standardization Document Database 

http://nso.nato.int/nso/nsdd/_CommonList.html 

 

Otevřít 
záznam Otevřít 

plný text 

http://nso.nato.int/nso/nsdd/_CommonList.html


NATO Standardization Document Database 
Záznam 



 
Seznam veřejných standardů NATO 
http://nso.nato.int/nso/nsdd/ListPromulg.html 

 

http://nso.nato.int/nso/nsdd/ListPromulg.html

