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Systém tříd technických norem 

České technické normy jsou děleny do tříd a skupin.  

Základy tohoto dělení vznikly v polovině minulého století, kdy se u nás začalo 
s dělením norem do tříd a skupin. Každá norma byla označena zkratkou 
ČSN a šestimístným číslem: 

ČSN XX YYAA 
kde 

XX – je označení třídy 

YY – je označení skupiny 

AA – je pořadové číslo ve skupině 

Význam tohoto dělení spočíval v tom, že bylo velmi snadné, při znalosti 
tohoto jednoduchého systému dělení, rychle vyhledat požadovanou 
normu.  



Systém tříd technických norem 

V současné době se u nás stále používá dřívější zažité rozdělení norem ve 
formě tzv. třídicího znaku. 

Každá norma na titulní straně kromě označení normy (např. ČSN EN ISO 9001) 
má uveden pod tímto označením tzv. třídicí znak – šestimístné číslo, které 
normu zatřiďuje do soustavy norem.  

Při hledání konkrétní normy je možno využívat pro vyhledávání v současných 
databázích norem zadání třídicího znaku – 2, 3 nebo 4 prvních čísel. 

V mezinárodních databázích (ale i v našich) je možné použít i vyhledávání 
podle mezinárodního klasifikačního systému ICS (International 
Classification for Standards). 

 



Třídy technických norem ve stavebnictví 

Základní třídy, které obsahují normy pro použití ve stavebnictví, jsou: 

 

 

Třída  Obsah  

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky – zeminy, horniny, nerosty,  pojiva 
na bázi cementu, vápna, malty, cihlářské výrobky, betonové prvky, 
stavební dílce, stavební keramika, žáruvzdorné materiály, izolační 
materiály 

73 Navrhování a provádění staveb – geometrická přesnost, navrhování staveb, 
požární bezpečnost, zakládání staveb, konstrukce zděné, betonové, 
kovové, dřevěné, plastové, střechy, kanalizační práce, zemní práce, silniční 
komunikace, mosty, železniční komunikace, vodovody, vodní toky a hráze, 
tunely, stavby civilní obrany 

74 Části staveb – schodiště, zábradlí, stropy, okna, dveře, vrata, bytová jádra 



Třídy technických norem ve stavebnictví 

Další třídy, které obsahují normy pro použití ve stavebnictví, jsou: 

 

 Třída  Obsah  

06 Topení  

12 Větrání, vzduchotechnika 

13 Trubky, armatury 

16 Stavební kování 

36 Světlo a osvětlení 

75 Stoky a odpady 

91 Sanitární zařízení 



Zápatí pro jméno autora 

Vyhledávání norem 



Vyhledávání norem 

Databáze norem je umístěna na webu ÚNMZ – www.unmz.cz  

Normy je možno vyhledávat podle: 

 označení normy – při chybném zadání se norma nenalezne 

 třídicího znaku nebo jeho části (seznam tříd a skupin je v nápovědě 
vyhledávače) – nejsnadnější způsob vyhledávání 

 Věstníku vydání – vhodné kombinovat se zadáním části třídicího znaku – 
dostáváme přehled nově vydaných norem 

 názvu nebo jeho části – obtížné vzhledem k tomu, že v názvu nemusí být 
hledaný výraz v 1. pádě 

 ICS – možno zadat od 2 čísel  

 klíčových slov – obtížné – neexistuje přehled klíčových slov, nutno hledat 
intuitivně 

 nařízení vlády – při hledání norem harmonizovaných s určitým NV 

 

http://www.unmz.cz/


Vyhledávání norem 

Další málo používané možnosti vyhledávání v databázi:  

 podle anglického názvu – nemusíme znát přesný výraz použitý v názvu 
normy 

 podle zapracované normy – při hledání nutno přesně zadat označení 
zapracované normy (POZOR: může existovat norma EN a norma EN ISO se 
stejným číslem – např. EN 10283 Odlitky z oceli odolné korozi, EN ISO 
10283 Pojiva pro nátěrové hmoty – Stanovení diisokyanátových 
monomerů …) 

 podle katalogového čísla – velmi obtížné – katalogové číslo slouží jako 
jednoznačná identifikace normy a je přidělováno vzestupně bez jakékoliv 
spojitosti mezi normami 

 



DALŠÍ INFORMACE 

Další  podrobnější informace je možno najít na webových 
stránkách ÚNMZ: 

 

 http://www.unmz.cz/urad/produkty-a-sluzby 

 

 http://www.unmz.cz/urad/tvorba-norem 

 

 http://www.unmz.cz/urad/prostor-pro-experty 
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