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Technická normalizace 
Odkazy 

Výukové materiály ke stažení zdarma: 

http://www.unmz.cz/urad/technicka-normalizace-r881 

http://www.cstn.cz/index.php/vyuka-technicke-normalizace 

Sborníky ÚNMZ ke stažení zdarma: 

http://www.unmz.cz/urad/sborniky-technicke-harmonizace 

FAQ – standardizace: 

http://www.agentura-cas.cz/node/88 

 

Základní informace - příručka: 

KUBEŠ, Petr. Technické normy a vaše podnikání: jak profitovat z užívání technických 
norem při vašem podnikání a jak se zapojit do aktivit technické normalizace [online]. 
Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014, 25 s. 
[cit. 2018-02-23]. Sborníky technické harmonizace. Dostupné z: 
http://www.unmz.cz/files/Sborn%C3%ADky%20TH/TN_Podnikani%20-%20Final.pdf 
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Normy a standardy v knihovnách ČR 
Moravská zemská knihovna v Brně (www.mzk.cz) (1) 

 
 

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

• Uchovává i neplatné ČSN včetně oprav a změn. Ve fondu se 
nacházejí i normy zrušené před r. 1997, které nejsou 
v databázi ČSN online. 

• 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 databáze ČSN online.  
 

http://www.mzk.cz/


Normy a standardy v knihovnách ČR 
Moravská zemská knihovna v Brně (2) 

• 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.  

• Všechny normy jsou k dispozici pouze k prostudování ve 
studovně, nepůjčují se domů, nelze je rozmnožovat. 

• K nahlédnutí do norem či databáze ČSN online je nutné 
vlastnit platnou čtenářskou průkazku MZK.  

 



Normy a standardy v knihovnách ČR 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

• Buduje stále papírovou sbírku všech ČSN. 

• Má ve svém fondu standardy TPG a TNV. 

• Přístup do báze ČSN Online. 

Bývalé státní vědecké a velké odborné  a univerzitní knihovny:  

• ČSN online. 

• Tištěné normy nejsou léta soustavně a v úplnosti doplňovány. 

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 k nahlédnutí, lze pouze 
koupit. 

 



ČSN online 

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

• 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 dispozici v tištěné 
podobě v MZK. 



Normy ČSN na portále Knihovny.cz 
https://www.knihovny.cz 



České technické normy - ČSN 

Mezinárodní 

třídění norem 

Označení normy 
Třídicí znak 



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

http://www.unmz.cz/


 
Česká agentura pro standardizaci 

http://www.agentura-cas.cz/ 
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Prodejci tištěných norem ČSN v ČR 
http://www.agentura-cas.cz/smluvni-prodejci-csn 
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ČAS  - seznam ČSN 
Rychlé hledání 



ČAS  - seznam ČSN 
Rozšířené vyhledávání: http://seznamcsn.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx  
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ČAS  - seznam ČSN 
Rozšířené vyhledávání – hledání podle slov z názvu 

Systém hledá automaticky slova začínající uvedenými výrazy. Jako 
znaky pro rozšíření lze použít pouze %, ale není nutné tento znak 
zapisovat za kořen slova. Mezera mezi slovy znamená operátor AND. 



ČAS  - seznam ČSN 
Výsledky 



ČAS  - seznam ČSN 
Výsledky – verze k tisku 



ČAS – seznam ČSN 
Bibliografický záznam normy 



ČAS – seznam ČSN 
Tematické hledání – podle třídicího znaku 

Při kliknutí na seznam tříd se objeví nabídka oborů, při kliknutí 
na vybraný obor se otevře nabídka skupin. Při výběru skupiny 
se číslo skupiny přenese do vyhledávací masky. 



ČAS – seznam ČSN 
Tematické hledání – podle ICS 

Při kliknutí se otevře nabídka  a pak podnabídka. Vybraný třídník se 
automaticky přenese do vyhledávací masky. 



 

Ing. Jiří Hrazdil – Technické normy 
http://www.normy.biz 

 

http://www.normy.biz/


Ing. Jiří Hrazdil – vyhledávání 
https://seznam.normy.biz/search/default 

 

Systém hledá i slova 
začínající napsaným 
kořenem slov. 

https://seznam.normy.biz/search/default


Ing. J. Hrazdil – rozšířené vyhledávání 
https://shop.normy.biz/search/ 

https://shop.normy.biz/search/


Ing. Jiří Hrazdil 
Nalezené výsledky 



Ing. Jiří Hrazdil 
Bibliografický záznam 

Náhled na úvodní 
stránky normy. 



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

http://www.normy.biz/seznam-norem.php
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NORMSERVIS s.r.o. 
http://www.normservis.cz/ 

http://www.normservis.cz/


NORMSERVIS 
Výsledky hledání na hlavní webové stránce 



NORMSERVIS – seznam tříd 
https://www.normservis.cz/normalizace/seznam-trid-csn/ 

 
Po výběru hlavní tematické skupiny a 
podskupiny se objeví seznam norem ČSN 
K danému tématu. 

. 
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NORMSERVIS  -  e-shop 
Vyhledávání: https://eshop.normservis.cz/ 

 

https://eshop.normservis.cz/


NORMSERVIS – e-shop 
Výsledky hledání 



NORMSERVIS 
Záznam 



NORMSERVIS 
Rozšířené vyhledávání 



 
NORMSERVIS – e-shop - hledání dle oborů 

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

 

Vybrat tematickou oblast. 

https://eshop.normservis.cz/stranka/dle-oboru.html
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NORMSERVIS – seznamy norem 
https://www.normservis.cz/normalizace/seznam-norem/ 
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GAS s.r.o. - technická pravidla z oblasti plynárenství 
http://www.gasinfo.cz/ 

http://www.gasinfo.cz/


 
Odvětvové technické normy vodního a odpadového 

hospodářství - SWECO Hydroprojekt a. s. 

http://www.sweco.cz/ 

http://www.sweco.cz/
http://www.sweco.cz/


Sweco Hydroprojekt 
Služby: http://www.sweco.cz/nae-sluby/ 

http://www.sweco.cz/nae-sluby/
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Sweco Hydroprojekt - normy 
http://www.sweco.cz/nae-sluby/tvorba-norem-pro-vodni-

hospodastvi-a-ekologii/?service=Normy 
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Sweco Hydroprojekt - seznam norem TNV a TNO 
http://www.sweco.cz/siteassets/documents/normy_standards/tnv_seznam.pdf 

http://www.sweco.cz/siteassets/documents/normy_standards/tnv_seznam.pdf
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ISO – International Organization for Standardization 
http://www.iso.org 

 

http://www.iso.org/


ISO 
Výsledky hledání 



ISO 
Bibliografický záznam 

Stav normy 

Náhled na první 
stránky a obsah 
normy  



ISO - ICS - International Classification for Standards 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/international_classification_for_standards.pdf 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/international_classification_for_standards.pdf


ISO Standards – ISO Catalogue 
https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html 
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ISO – základní vyhledávání na webu 
https://www.iso.org/search.html 

https://www.iso.org/search.html


 
 

ISO – pokročilé vyhledávání norem 
https://www.iso.org/advanced-search/x/ 

 
  
 

https://www.iso.org/advanced-search/x/
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ISO – vyhledávání norem a publikací 
Vyhledávací možnosti 

 

• 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“ 

 



 

 

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

  
 

Platforma umožňuje vyhledávání v plných textech norem.. 

https://www.iso.org/obp/ui/#home


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



ISO – členské státy 
Informace o národních normalizačních korporacích - příklad 



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

http://www.iec.ch/


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

http://webstore.iec.ch/


IEC Webstore  
Výsledky vyhledávání 



IEC Webstore 
Bibliografický záznam 



IEC – Webstore - pokročilé vyhledávání 
https://webstore.iec.ch/advsearchform 

 

https://webstore.iec.ch/advsearchform


 
ITU - International Telecommunication Union 

      https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx 

 

https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx


ITU 
Výsledky hledání 



 
ITU 

Pokročilé vyhledávání 

 



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

http://www.cen.eu/


 
CEN – vyhledávání norem 

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

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


CEN 
Výsledky hledání 



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 

http://www.etsi.org/index.php


ETSI – vyhledávání či prohlížení 
http://www.etsi.org/standards-search#Pre-defined Collections 

http://www.etsi.org/standards-search#Pre-defined Collections
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ETSI 
Výsledky vyhledávání 

  Plné texty norem lze stáhnout zdarma. 



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

 

http://www.astm.org/


ASTM  
Výsledky hledání 



ASTM 
Bibliografický záznam 



 
NISO – National Information Standards Organization 

http://www.niso.org 

 

http://www.niso.org/


NISO – vyhledávání 
http://www.niso.org/publications/standards 



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

 

http://www.ihs.com/


IHS Markit 
http://global.ihs.com/ 

http://global.ihs.com/


IHS Markit 
Výsledky 



IHS Markit 
Bibliografický záznam 



Techstreet 
http://www.techstreet.com/ 

http://www.techstreet.com/


Techstreet 
Výsledky 



Techstreet 
Záznam 



 
Beuth Verlag GmbH 

http://www.beuth.de 
 
 

http://www.beuth.de/


Beuth Verlag GmbH 
Záznam 



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

http://www.bsigroup.com/


 

BSI Shop 
http://shop.bsigroup.com/ 

http://shop.bsigroup.com/


BSI 
Bibliografický záznam 



 
ANSI – American National Standards  Institute 

 http://www.ansi.org/ 

 

http://www.ansi.org/


ANSI – Webstore 
http://webstore.ansi.org/ 

http://webstore.ansi.org/


ANSI – Webstore 
Výsledky 



 
 

Standards Developing Organizations (SDOs) 
http://www.standardsportal.org/usa_en/resources/sdo.aspx 
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Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky 

http://www.unms.sk/ 
 

http://www.unms.sk/


 
 

ÚNMS – portál norem 
https://www.sutn.sk/default.aspx 

 
 

https://www.sutn.sk/default.aspx
https://www.sutn.sk/default.aspx


 
 

ÚNMS 
Rozšířené vyhledávání: https://www.sutn.sk/eshop/public/search.aspx  

 
 

https://www.sutn.sk/eshop/public/search.aspx


 

 
 
 

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

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

 
 

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


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

Standardizační dokumenty: http://www.oos.army.cz/standardizacni-dokumenty 

 

http://www.oos.army.cz/standardizacni-dokumenty
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České obranné standardy 

http://www.oos.army.cz/ceske-obranne-standardy 
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České obranné standardy 
Seznamy 

Plný text 



 
Standardizační dohady NATO 

http://www.oos.army.cz/standardizacni-dohody-nato 
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ASSIST-Online 

http://quicksearch.dla.mil/ 
 
 

Systém sám najde slova začínající na 
uvedený slovní základ. Jako znak pro 
rozšíření lze použít nanejvýš  znak 
pro procenta - %. 

http://quicksearch.dla.mil/


ASSIST-Online 
Výsledky 



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 Office 

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

 

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


 
NATO Standardization Document Database 

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

 

Po kliknutí na název 
se otevře plný text 
standardu. 

Po kliknutí na 
číslo standardu se 
otevře záznam. 

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


Citace norem 
Generování citací 

 

Generování citací norem ČSN z uložených záznamů umožňuje: 

- portál Knihovny.cz (www.knihovny.cz), 

- katalog MZK (https://vufind.mzk.cz/), 

- Katalog Vědecké knihovny v Olomouci 
(https://aleph.vkol.cz/F/). 

 

Příklady generátorů citací – normy: 

-   Citace.com      

    (https://www.citacepro.com/dok/vHMA6Mr3WcIYgrYz), 

-   generátor citací Vydavatelství VŠCHT Praha: 

     http://147.33.74.135/apps/uid_ea-002/citace/normy.html. 

 

http://www.knihovny.cz/
https://vufind.mzk.cz/
https://aleph.vkol.cz/F/
https://www.citacepro.com/dok/vHMA6Mr3WcIYgrYz
http://147.33.74.135/apps/uid_ea-002/citace/normy.html
http://147.33.74.135/apps/uid_ea-002/citace/normy.html
http://147.33.74.135/apps/uid_ea-002/citace/normy.html
http://147.33.74.135/apps/uid_ea-002/citace/normy.html
http://147.33.74.135/apps/uid_ea-002/citace/normy.html


Citace norem  
Generování citací norem ČSN na portále Knihovny.cz  (www.knihovny.cz) 

https://vufind.mzk.cz/


Citace norem 
Generování citací norem ČSN v katalogu MZK (https://vufind.mzk.cz/) 

https://vufind.mzk.cz/


 
Citace norem 

Generování citací norem ČSN v katalogu Vědecké knihovny v Olomouci 
(https://aleph.vkol.cz/F/) 

 
 

Před vyhledáváním norem ČSN  
v katalogu je nutné vybrat databázi 
norem. 

https://aleph.vkol.cz/F/


Citace norem 
Generování citací norem na portálu Citace.com (https://www.citacepro.com/dok/vHMA6Mr3WcIYgrYz) 

Citace.com:  

https://www.citacepro.com/dok/vHMA6Mr3WcIYgrYz


Citace norem 
Generování citací norem pomocí generátoru citací Vydavatelství VŠCHT Praha 

(http://147.33.74.135/apps/uid_ea-002/citace/normy.html) 
 

http://147.33.74.135/apps/uid_ea-002/citace/normy.html
http://147.33.74.135/apps/uid_ea-002/citace/normy.html
http://147.33.74.135/apps/uid_ea-002/citace/normy.html


Citace norem dle ČSN ISO 690 
Příklady 

ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných 

textovými procesory.  Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014, 73 s. 

 

ČSN 01 0168. Tvorba jmenného záhlaví. Praha: 

Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1988, 

40 s. Zrušená norma (bez náhrady). Platnost ukončena  

k 1. 9. 2003. 

 

Poznámka: Celkový počet stran a údaje o platnosti normy nejsou povinné. 



Kontakt 

PhDr. Martina Machátová 

 

Moravská zemská knihovna v Brně 

Kounicova 65a 

601 87 Brno 

www.mzk.cz 

 

Tel.: 541 646 170 

E-mail: machat@mzk.cz 

http://www.mzk.cz/

