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Anotace  
 

V p�edložené práci je zpracováno téma, užití technických norem v dopravním 

strojírenství. V první �ásti je popsán Ú�ad pro technickou normalizaci metrologii a s státní 

zkušebnictví, dále se zde vyskytují informace o evropský a mezinárodních institucích, 

zabývajících se technickou normalizací. Následuje �ást popisující vybrané technické 

normy. V další �ásti je rozebrána kapitola „Tvorba technologických postup�“. Jak se 

postupy tvo�í, co je zapot�ebí. Konkrétní p�íklad technologického a výrobního postupu pro 

zalomenou klikovou h�ídel. Dále následuje �ást, kde jsou vybrané technické normy 

zapracovány do výrobního procesu. To tak, že jsou dané normy aplikovány na konkrétní 

výrobu klikové zalomené h�ídele. Na záv�r jsou za�azeny návrhy a opat�ení pro zlepšení 

nebo urychlení výroby pro lepší aplikaci norem v praxi. Cílem bakalá�ské práce je popsat 

užití technických norem v podmínkách výrobního podniku.  

 

Klí�ová slova: technická norma, technologický postup, výrobní postup, poskládaná 

zalomená kliková h�ídel, CAD - Systémy 

Summary 
 

The work is processed by the subject use of technical standards in transport 

engineering. The first part describes the Office for Standards Metrology and Testing, also, 

there are information on European and international institutions dealing with technical 

standardization. Here is a selected part of describing the technical standards In the next 

part is the reader chapter "Creation of technological processes". How to practice form, 

what is needed. Specific examples of technological and manufacturing process made up of 

up crankshaft. It is followed where the selected part of the technical standards incorporated 

in the manufacturing process. And so the standards applied to specific production made up 

crank up the shaft. Finally, suggestions are included, and measures to improve or 

accelerate the production of standards for better application in practice. The aim of thesis is 

to describe the use of technical standards in terms of the company. 

 

Keywords: technical standards, technological position, the manufacturing process, made up 

kinked crankshaft, CAD – Systém
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VŠB – TUO   Vysoká škola bá�ská -  Technická univerzita Ostrava 
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ISO   International organization for standardization 
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1. Úvod 
 

V dnešním sv�t� obchodu a nejen tam, by m�la existovat pravidla, která zajiš�ují, aby 

materiál, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému ú�elu. Tyto pravidla se nazývají 

technické normy. Jsou psaným, kvalifikovaným doporu�ením, jak bychom se m�li chovat. 

Nejsou závazné. Jejich dobrovolné použití obchodníky je však velmi výhodné. Zaru�ují, že 

materiál, výrobky, postupy nebo služby budou vhodné pro daný ú�el. Stanoví základní 

požadavky p�edevším na kvalitu a bezpe�nost. Dále se zabývají ochranou zdraví, nebo 

ochranou životního prost�edí. Technické normy upravují i další požadavky. Jsou d�ležité 

pro volný mezinárodní obchod. Je to dokument voln� p�ístupný, ve�ejný. Toto je však 

podmín�no tím, že nejd�ív za normu �ádn� zaplatíme danému orgánu. Správou, aktualizací, 

vydáváním technických norem, ale také kontrolu nad jejich správným použitím je v�cí 

ú�adu pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví. Technických norem je 

celá �ada. 

V práci najdeme zam��ení p�edevším na technické normy v dopravním strojírenství. 

V �eské republice, dokonce i ve St�ední a Východní Evrop� je leaderem t�žkého 

strojírenství spole�nost Vítkovice Holding, a.s..  

Na základ� projektu, který zhotovil skotský inženýr John Baildon roku 1810, který se 

týkal vybudování st�ediska železárenského pr�myslu v blízkosti ostravského 

koksovatelného uhlí, se arcibiskup Rudolf Jan roku 1828 rozhodl tento železárenský 

komplex postavit. U vzniku stojí profesor víde�ského polytechnického institutu Franz 

Xavier Riedl. Ješt� tohoto roku 1828 jsou zapáleny první pudlovací pece Rakouské 

monarchie. Roku 1844 se majitelem železáren se stává baron Salomon Mayer Rothschild. 

Vzniká spole�nost Spojené Vítkovické kamenouhelné doly a Rakouskouherská 

vysokopecní spole�nost. Dalším mezníkem je rok 1876 �editelem je jmenován Paul 

Kupelwieser. Založeno Vítkovické horní a hutní t�ží�stvo. V roce 1897 vyrobeny první 

zalomené klikové h�ídele. Následoval obrovský rozvoj železáren. Za dob 2. sv�tové války 

se Vítkovické železárny nikdy nestaly majetkem N�mecké �íše. Akcie byly odkoupeny 

londýnskou pojiš�ovací spole�ností Alliance Assurance Co., Ltd.. Po druhé sv�tové válce 

1947 byly Vítkovické železárny stále v �ele strojírenského pr�myslu. Tento stav rozvoje 

p�etrvával až do roku 1990, kdy byla nutná restrukturalizace. Byla z�ízena akciová 
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spole�nost Vítkovice. Následovalo úplné zastavení provozu vysokých pecí. Poslední tavba 

27. zá�í 1998. [3] 

V sou�asnosti roku 2009 se tato spole�nost s dlouholetou tradicí nazývá Vítkovice 

Holding, a.s. skládá se z „osmi  základních pilí��“, kde se soust�edí veškerá strojírenská 

výroba. Za tradi�ní, velmi úsp�šný pilí�, je považováno odv�tví dopravního strojírenství. 

Pat�í zde p�edevším výroba skládaných, zalomených, klikových h�ídelí pro dvoutaktní, 

dieslové, pomalub�žné lodní motory. Vítkovický Holding pat�í mezi t�i nejv�tší sv�tové 

výrobce. Další nemén� d�ležité výrobky, které zde najdeme, jsou nap�. ojnice, pístnice, 

duté h�ídele a fixa�ní patky. Firmy, které se �adí k dopravnímu strojírenství jsou Vítkovice 

Heavy Machinery a.s., Vítkovice Doprava a.s, Vítkovice Cylinders a.s., F.B.T Milmet 

S.A.. Zam��ení práce je na nasm�rováno na spole�nost Vítkovice Heavy Machinery a.s.  

V této spole�nosti je velmi dbáno na jakost vyráb�ných produkt�, jsou zde uplat�ovány 

všechny d�ležité principy podnikání dnešní doby. Dodržují se zde striktn� dané technické 

normy.  

V práci se do�teme o vybraných technických normách o jejich aplikaci do výrobního 

procesu. Dále práce obsahuje tvorbou technologických postup�. To jak postup� 

technologických obecných, tak i postup� konkrétních, aplikovaných na zalomenou 

klikovou h�ídel. Nalezneme zde také výrobní postup klikové zalomené h�ídele.  

Cílem této práce je popsat užití technických norem v podmínkách výrobního podniku.   
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2. Charakteristika vybraných norem a státní správa technické 
normalizace 

 
V této kapitole se seznámíme s ú�ady, organizacemi nebo institucemi, které se 

angažují v oblastech technické normalizace. Zabývají se danými normami, tvo�í je a 

vyhlašují. Také je velmi zajímavá jejich vzájemná spolupráce. Z jejich �innosti vychází 

samoz�ejm� konkrétní výsledek. Proto je zde nejd�ležit�jším výstupem technická norma. 

Jelikož známe celou �adu technických norem, charakterizuji pouze n�které. Vybrané 

technické normy jsou nap�.�SN, kterou popíšu nejrozsáhleji . Tato norma je st�žejní pro 

�eskou republiku. V další �ásti následuje popis normy evropské, platící pro evropské 

zem�. Mezi tyto normy pat�í nap�.DIN, která má v sou�astné dob� velkou váhu. Celou tuto 

kapitolu zast�eším normami s mezinárodní p�sobností nap�.ISO. Nakonec pro názornost 

uvedu normy, které se výrazn� liší nap�. americké normy SAE, ANSI, ASTM, ASME. 

Zmíním se o americké strojírenské spole�nosti. 

2.1 Státní správa technické normalizace (�R), Evropské normaliza�ní 
orgány, Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 

2.1.1 Státní správa technické normalizace  
 

Státní správu technické normalizace v �eské republice upravuje zákon �. 20/1993 Sb. 

p�ijatý �eskou národní radou dne 20. prosince 1992 o zabezpe�ení výkonu státní správy 

v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. �eská národní rada se 

usnesla na tomto zákon�. Z�izuje se ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví se sídlem v Praze, který podléhá ministerstvu pr�myslu a obchodu (dále jen 

ministerstvo). Ú�ad je rozpo�tovou organizací. V �ele ú�adu je p�edseda. Jeho jmenování a 

odvolávání se �ídí služebním zákonem § 53 odst. 5 zákona �. 218/2002 Sb. Orgány státní 

správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jsou 

ministerstvo a ú�ad. Ministerstvo v oblasti technické normalizace metrologie a státního 

zkušebnictví vypracovává koncepce rozvoje tohoto odv�tví. �ídí ú�ad a �eský 

meteorologický institut. Rozhoduje o provedení opravných prost�edk� proti rozhodnutí 

ú�adu. Ú�ad v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví �ídí a 

zabezpe�uje metrologii v rozsahu stanoveném zvláštním právním p�edpisem. Dále 
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rozhoduje o opravných prost�edcích proti rozhodnutí n�kterých metrologických orgán�. 

Zabezpe�uje organizaci p�ípravy p�evzetí technických p�epis� Evropských spole�enství 

p�ejímaných na�ízením vlády. Smluvn� zabezpe�uje úkoly vyplývající z mezinárodních 

smluv, kterými je �eská republika vázána, a úkoly vyplývající z požadavk� ministerstev a 

jiných úst�edních správních ú�ad�.  

Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví se d�lí na n�kolik 

odbor�. Jedním z nich je odbor pro technickou normalizaci. Odbor zejména zajiš�uje 

tvorbu, vydávání, �ádnou distribuci a evidenci �eských technických norem, normaliza�ních 

dokument� a publikací souvisejících s technickou normalizací. P�i tvorb� mezinárodních a 

evropských norem spolupracuje s mezinárodními a evropskými normaliza�ními 

organizacemi ISO, IEC, CEN, CENELEC a ETSI. Zajiš�uje samoz�ejm� prodej a 

sd�lování informací o �eských, zahrani�ních a mezinárodních normách a normaliza�ních 

dokumentech. Odbor pro technickou normalizaci se �lení do n�kolika obor� : 

 

2100 – Odd�lení plánování a mezinárodní komunikace 

      2200 – Odd�lení strojírenství 

2300 – Odd�lení elektrotechniky 

2400 – Odd�lení stavebnictví 

2500 – Odd�lení chemie a životního prost�edí 

2600 – Odd�lení edi�ní 

      2700 – Odd�lení informa�ní centrum. [4] 

 

Pro mou práci je samoz�ejm� nejd�ležit�jší odd�lení 2200 strojírenství.  

2.1.2 Evropské normaliza�ní orgány 
 

V Evropské unii existují t�i hlavní evropské normaliza�ní orgány : 

 

1. CEN (Comité Europeén de Normalisation) - Evropský výbor pro normalizaci 

v Evrop� a nejen tam vysoce cen�ný s nejširším rozhledem. Tato spole�nost má 

sídlo v Bruselu. �leny této komise jsou národní normaliza�ní orgány Belgie, 

Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, N�mecka, 
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Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, �ecka, Spojeného království, 

Špan�lska, Švédska a Švýcarska.  

2. CENELEC (Comité Europeén de Normalisation Electrotechnique) - Evropský 

výbor pro normalizaci v elektrotechnice. Upravuje a vydává normy spojené 

s elektrotechnikou. 

3. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) - Evropský ústav pro 

telekomunika�ní normy. 

 

 Posláním všech výše uvedených orgán� je p�edevším tvorba evropských norem a 

evropských technických specifikací. Svou spoluprací p�ispívají evropské normaliza�ní 

orgány k fungování a upev�ování vnit�ního trhu a ke zvyšování konkurenceschopnosti.  

2.1.3 Mezinárodní organizace pro normalizaci 
 

ISO je celosv�tovou federací národních normaliza�ních orgán� (�len� ISO). Na 

mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý �len ISO, který se 

zajímá o p�edm�t, pro který byla vytvo�ena technická komise, má právo být zastoupen 

v technické komisi. Práce se zú�ast�ují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, 

s nimiž ISO navázala kontakt. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou 

komisí (ICE) ve všech záležitostech, které se týkají normalizace v elektrotechnice. Tato 

oblast úpravy je velmi d�ležitá. Návrhy mezinárodních norem, p�ijaté technickými 

komisemi se rozesílají �len�m ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje, aby 

souhlas vyslovilo alespo� 75% hlasujících �len�. [19] 

2.2 Charakteristika vybraných technických norem  
 

Každý stát, území, celek nebo výrobní podnik m�že mít své vlastní technické normy, 

které používá a �ídí se jimi. V�tšinou se tyto normy shodují s danými vyššími p�edpisy 

nebo z nich vycházejí. Resortní normy nap�. zna�ení TŽ vlastní normy vydávané 

v T�ineckých železárnách (�R). Normy tuzemské jsou nap�. �SN (�eská technická norma, 

kdysi p�ekládaná jako �eskoslovenská státní norma), která je používaná v naší zemi. Další 

následují zahrani�ní a mezinárodní normy nap�. DIN (jsou využívány p�edn� N�meckem, 



Simona Tesa�ová: Technické normy v dopravním strojírenství 

 2009                                                                                                                                      6 
 

normy N�mecké), NF (francouzské normy)ASME, ASTM, BS (britské normy), GOST, 

STN,  EN (evropské normy), ISO(mezinárodní norma) a mnoho dalších. [7] 

Právní úprava technické normalizace je v naší zemi obsažena v zákonu �. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky. Tento zákon nabyl ú�innosti 1. zá�í 1997. Cílem 

vypracování tohoto zákona bylo vytvo�it základ právní úpravy odpovídající �l. 75 

Evropské dohody, která obsahuje závazek �R dosáhnout ve spolupráci s EU plné shody s 

technickými p�edpisy ES, evropskou normalizací a postupy posuzování shody. [8] 

2.2.1 �eská technická norma zna�ení �SN 
 

 Je to dokument schválený pov��enou právnickou osobou. Tuto osobu pov��uje 

ministerstvo pr�myslu a obchodu. Toto pov��ení dané právnické osoby je nep�eveditelné. 

Pov��ení se ud�luje na vlastní žádost po posouzení skute�ností, zda bude daná právnická 

osoba schopna dodržet a plnit všechny podmínky stanovené v zákon� �. 22/1997 Sb. 

Rozhodnutí o pov��ení právnické osoby, jakož i zrušení tohoto rozhodnutí, zve�ejní 

Ministerstvo pr�myslu a obchodu ve form� sd�lení ve Sbírce zákon� �eské republiky. 

 �eská technická norma je vytvo�ena vždy podle zákona �. 22/1997 Sb., ozna�ujeme 

ji zkratkou �SN a její oznámení musí být vydáno ve V�stníku Ú�adu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. �eská technická norma není obecn� závazná. 

Název �eská technická norma a písmenné ozna�ení �SN nesm�jí být použity k ozna�ení 

jiných dokument�. Zkratka �SN se v dokumentech uvádí p�ed zkratkami „EN a ISO“. 

�eská technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, sm�rnice 

nebo charakteristiky �inností nebo jejich výsledk� zam��ené na dosažení optimálního 

stupn� uspo�ádání ve vymezených souvislostech. [8] 

 Sou�astný rozvoj sv�tové techniky je založen p�edevším na úzké mezinárodní 

hospodá�ské a technické spolupráci, která není možná bez jednoduchých technologických 

a konstruk�ních p�edpis� zakotvených ve schválených normách. Pro úsp�šnou �innost 

všech pracovník� v pr�myslových oblastech je klí�ová znalost norem. Um�ní s nimi 

pracovat. V rámci sjednocování Evropy p�echází i náš stát na normy evropské a 

mezinárodní, proto se z norem �SN p�echází na EN a ISO. 

Jednotný systém je velmi d�ležitý. Je však velmi problematické najít ten správný sm�r. 

Zna�ení dle �SN bylo p�esné a p�ehledné. Každý �íselný symbol za ozna�ením m�l sv�j 
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význam nap�. ve strojírenství u zna�ení oceli. Byly jasn� stanovená pravidla u norem ISO 

tato p�ehlednost schází. 

 
Obr.1 Zna�ení ocelí ke tvá�ení dle �SN 42 0002 

2.2.2 Evropské normy zna�ení EN 
 

P�echod na Evropské normy je celkem zapeklitým problémem. Takový „ježek 

v kleci“ sou�astné doby. Normy evropské jsou výhradn� psány a vydávány v anglickém 

jazyce. Odborná terminologie se málo kdy shodne s �eskými výrazy. Dochází k deformaci 

významu slov a tudíž i norem samotných. Sou�astná úrove� norem se zna�ením „�SN 

EN“ vede mnohdy k nedorozum�ním a následným chybám p�i používání t�chto 

technických norem. Vznikají nemalé škody na hotových výrobcích. Samoz�ejm�, byly 

vynaloženy prost�edky a úsilí na odbourání t�chto nedostatk�. Byly ustanoveny komise, 

které se zabývali korekcí t�chto chyb, avšak jejich snaha nedosahovala valných výsledku.    

Jelikož jazyk byl dán �lov�ku k úsp�šnému dorozumívání. Tak se odborníci dohodli 

na vzniku normy �SN EN 12792 (8/2003) Ventilation for Buildings - Symbols, 

terminology and graphical symbols. Originál uvádí termíny anglické s výkladem a 

p�i�azené ekvivalenty n�mecké a francouzské. Poskytuje tak p�íležitost za�lenit do �eské 

verze používanou terminologii tak, aby anglické �i n�mecké p�íp. francouzské verze 

�eských technických text� byly srozumitelné v t�chto oficiálních jazycích. Tato cesta je 

úsp�šná a je velkým p�ínosem pro sjednocení technické normalizace. [10]  
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Každá v�c má sv�j rub i líc. Norma �SN EN 12792 (8/2003) je sice jistým �ešením, 

má však své nevýhody. Ty spo�ívají ve vysokých nákladech na p�eklad jednotlivých 

norem a samoz�ejm� další potíže jsou spojeny s kvalifikovanou pracovní silou, která by se 

zabývala jednotlivými p�eklady. Nar�stá nám zde faktor �asu. Proto je p�echod na normy 

evropské velmi, velmi pozvolný a up�ednost�ují se normy mezinárodní ISO. 

2.2.3 N�mecké normy 
 

 DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (zkratka DIN) N�mecký normovací 

institut je národní organizace spolkové republiky N�mecko se sídlem v Berlín�. Tato 

spole�nost má národní, evropské a mezinárosní aktivity. Vydává normy s ozna�ením DIN, 

tyto normy se naprosto shodují s mezinárodními normami. V �eských krajích, jsou 

technické normy DIN, hojn� používány zárove� s technickými normami �SN. Jsou 

pokládany na stejnou rove�. V materiálech, technických dokumentacích a na výkresech  se 

uvádí takto „DIN �SN“ nebo „�SN DIN“ po�adí závisí na objednavateli dané zakázky. 

Jelikož DIN a �SN jsou v�tšinou používány soub�žn�, záleží na požadavcích daného 

subjektu pro jakou normu se rozhodne a kterou nad�adí. Je tu však problém že neexistuje 

n�co jako lexikon, nebo klí� že by jedna norma mohla zastoupit druhou. Normy jsou vždy 

pon�kud rozlišné. [11] 

2.2.4 Mezinárodní normy  
 

ISO je zkratka pro International Organization for Standardization (Mezinárodní 

organizace pro normalizaci), nejedná se tedy o akronym, ale o využití slova �eckého 

p�vodu s významem „rovnat se“. Tato mezinárodní sí� organizací se sídlem v Ženev� a s 

více než 157 �leny koordinuje uspo�ádání a publikování schválených norem. [19] 

Celkové množství publikovaných norem je více než šestnáct a p�l tisíc, definují r�zné 

požadavky z r�zných obor� od papírenství, p�es textilní, chemický, výrobní, stavební a 

strojírenský pr�mysl, testování, sva�ování, až t�eba po zdravotnictví a školství.  

Samostatn� stojící skupinou, jsou normy aplikovatelné v každém odv�tví, jedná se o 

normy definující požadavky na systémy �ízení organizací nap�. ISO 9001, ISO 14001. 

Skupina ISO norem je tedy opravdu velmi široká.  Zkratka ISO nám sama o sob� 

ne�íká, �ím se norma zabývá. K p�esnému ozna�ení slouží �íselný kód. Mezinárodní normy 
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jsou poté p�ejímány do norem evropských (EN ISO) a národních. V �eské republice je 

jediným orgánem oprávn�ným k vydávání norem �eský normaliza�ní institut.  

2.2.5 Normy �ady ISO 9000 
 

Aby dodavatel prokázal svoji zp�sobilost, m�l by se �ídit mezinárodními normami 

jakosti. Zvyšuje to hodnotu jeho výrobk� na trhu a tím samoz�ejm� jejich prodejnost.  

Jednou z takovýchto norem je mezinárodní norma �SN EN ISO 9001 Sytém jakosti – 

Model zabezpe�ování jakosti p�i návrhu, vývoji, výrob�, instalaci a servisu. Používá se, 

když dodavatel musí zabezpe�it shodu se specifikovanými požadavky v pr�b�hu návrhu, 

vývoje, výroby, instalace a servisu. 

Tato norma byla schválena CEN 20.6.1994. �lenové CEN jsou povinni splnit Vnit�ní 

p�edpisy CEN / CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je t�eba dát této 

evropské norm� bez jakýchkoli zm�n status národní normy. Aktualizované seznamy t�chto 

nadnárodních norem, s jejich bibliografickými odkazy, lze obdržet na vyžádání u 

Úst�edního sekretariátu nebo u kteréhokoli �lena CEN.  

Tato norma existuje ve t�ech oficiálních jazycích, t�mi jsou angli�tina, francouzština, 

n�m�ina. P�eklad mezinárodní normy do jakéhokoliv jiného jazyka (nap�. �eský jazyk, 

polský jazyk, slovenský jazyk a další.), p�eložená ke schválení výhradn� �lenem CEN, za 

kterou tento �len zodpovídá a notifikuje ji Úst�ednímu sekretariátu, má stejný status jako 

oficiální verze. [13] 

 

ISO 9002 Systém jakosti – Model zabezpe�ování jakosti p�i výrob�, instalaci a servisu. 

Tato norma se používá, když dodavatel musí zabezpe�it shodu s danými požadavky 

v pr�b�hu výroby, instalace a servisu. [14] 

ISO 9003 Systém jakosti – Model zabezpe�ování jakosti p�i výstupu kontrole a 

zkoušení. Používá se, když má dodavatel zabezpe�it shodu s danými požadavky pouze p�i 

výstupní kontrole a zkoušení. [15] 

Normy ISO 9002 a ISO 9003 dopl�ují konkrétním specifické požadavky na výrobek. 

Musí být v souladu s p�edchozími normami. Normy ISO 9002 a ISO 9003 mají pouze 

dopl�kový ne nahrazující charakter.  

Norma ISO 9004 poskytuje sm�rnice, které berou v úvahu jak efektivnost, tak ú�innost 

systém� managementu jakosti. Cílem této normy je zlepšování výkonnosti organizace, 
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spokojenosti zákazník� a jiných zainteresovaných stran. Tuto normu nepot�ebujeme pro 

zavedení systému managementu jakosti. Používá se pro zlepšování již fungujících systém�. 

[16] 

Vytvá�ení norem je proces dynamický. Je nutné normy aktualizovat a zabývat se 

zm�nami, které byly provedeny. Každoro�n� se jich najde celá �ada. Také se musíme 

zabývat tím, zda je daná norma ješt� stále platná a ú�inná. 

2.2.6 Americké normy 
 

AECO - americká strojírenská spole�nost. Zna�ení norem používaných v Americe 

SAE, ANSI, ASTM, ASME. Americké normy jsou daleko mírn�jší než standardy 

používané v evropských státech. Z d�vodu spolupráce se Amerika snaží za�ít dodržovat 

normy mezinárodní a evropské, aby se ve kvalit� svých výrobk� vyrovnaly normám 

p�ísn�jším. Amerika musí za�ít zvyšovat sv�j odbyt výrobk�. 

 

Z uvedených údaj� vidíme, že ve v�tšin� zemích je dbáno na vysokou kvalitu 

výrobk�. Každá zem, pokud je zodpov�dná a chce ekonomicky prosperovat si ur�uje 

vlastní standardy, kterými se �ídí, aby kvalita výrobk� byla srovnatelná s ostatními 

zem�mi. Má své vlastní ú�ady, které slouží ke kontrole a aktualizaci daných norem. Ne 

všude je však dosahovaná kvalita výrobk� jednotná, proto se zem� �ím dál víc snaží o 

vzájemnou spolupráci. Technické normy se sob� �ím dál víc za�ínají p�ibližovat a to nejen 

názvy ale p�edevším svým obsahem.  
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3. Tvorba technologických postup� 
 

Proces tvorby technologického postupu je velmi obtížnou záležitostí, musí se mu 

v�novat zna�ná pozornost. P�edstavíme si obecné schéma, jak vytvo�it technologický 

postup. Co je za pot�ebí k vytvo�ení konkrétního technologického postupu. Tento postup 

aplikujeme na výrobu klikové zalomené h�ídele. Využijeme samoz�ejm� také znalostí o 

technických normách z p�edchozí kapitoly. Technické normy najdeme s nejv�tší 

pravd�podobností v každém TP. Z technologického postupu jsou vytvo�eny další d�ležité 

dokumenty nap�. provád�cí kontrolní p�edpis. P�i výrob� by m�ly být také stanoveny 

bezpe�nostn� provozní instrukce. Více se dozvíme v této kapitole.  

3.1 Možnosti vypracování výrobního postupu, CAD - Systémy 
 

Technologický postup je soubor údaj�, které nám �íkají, jak by m�l daný výrobek 

vypadat, jaké by m�l mít vlastnosti. Než za�neme se samotnou tvorbou technologického 

postupu je zapot�ebí, aby zákazník seznámil výrobní podnik se svými požadavky. Tvorba 

daného technologického postupu, je jednou z nejnáro�n�jších p�edvýrobních sou�ástí 

strojírenské produkce. Dnes se využívá moderní výpo�etní techniky a automatizovaných 

systému. P�ed n�kolika desítky let byla tvorba technologického postupu nesmírn� složitá 

nap�. technické výkresy se kreslily ru�n�, tuší. Dnes se hojn� využívá CAD a CAM 

systém�.  Výpo�etní technika se využívá p�edevším tam, kde jsou za pot�ebí složité 

výpo�ty, nebo kde je daný proces pro po�íta� rutinou, neustále se opakuje. Po�íta�e 

zajiš�ují zna�né uleh�ení práce konstruktér�m.  

  

P�i vypracování daného výrobního postupu je možno postupovat podle t�chto bod�: 

1. Technologický postup zpracovává technolog se zkušenostmi v p�íslušném oboru. 

Technolog zde využije znalosti získané p�i tvorb� technologických postup� 

obdobných sou�ástí. Dále využívá svých znalostí a poznatk� získaných v pr�b�hu 

let své práce. Praxe technologa je nenahraditelná i ve dvou následujících postupech 

tvorby technologického postupu. [17] 

2. Skupinová tvorba technologie pro plánování výroby. Skupinová technologie se 

používá p�edevším pro podobné sou�ásti s p�edepsaným technologickým 
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postupem. Toto �ešení se používá pro ur�ení technologického postupu sou�ásti, kde 

byl již vytvo�en technologický postup pro podobnou sou�ást. Podobnost sou�ástí se 

ur�uje ze základních parametr�. Ty jsou nap�. geometrický tvar, rozm�r, p�esnost 

materiálu a tepelného zpracování (kalení, žíhání aj.). Tato metoda je velmi efektivní 

pro výrobu velkých sérií podobných sou�ástí. Použití skupinové technologie je 

však p�ípustné v�tšinou jen pro výrobu sériovou výrobu. [17] 

3. Dalším p�ípustným �ešením, by mohlo být plánování technologie výroby. Toto je 

založeno na skute�nosti, že každá sou�ást se skládá ze základních geometrických 

tvar� (element�), které mají ur�ité vlastnosti, tvar, rozm�r, tepelné zpracování. 

Nejvýrazn�jší rozdíl oproti skupinové technologii, kde nepostup technologie 

ur�ován pomocí podobnosti celé sou�ásti, spo�ívá v použití technologie p�ímo na 

jednotlivé tvarové prvky. Tento postup nám umožní vytvá�et sou�ásti 

s ohrani�eným výrobním postupem. [17] 

Jak vypadá konkrétní postup a co z n�j vychází si ukážeme p�ímo na sou�ásti 

klikové zalomené h�ídele. V p�edchozích bodech kladu d�raz na to, že práce technologa na 

TP je nenahraditelná. Musíme využívat všech jeho zkušeností a znalostí z praxe. Další, kdo 

musí být �lov�kem na svém míst�, je konstruktér. Práce konstruktéra je velmi pestrá. 

N�kdo za touto profesí vidí jen rýsovací prkno a tuš, zejména starší generace. Mladší 

generace, už si konstruktéra p�edstaví v kancelá�i u PC, který si „hraje“se systémem CAD. 

3.1.1 CAD Systémy 
 

CAD (Computer Aires Design – Po�íta�ová podpora konstruování) je jednou z oblastí 

pro široké nasazení výpo�etní techniky v praxi. Umož�ují nahradit rutinní práci 

konstruktér� moderními postupy. Tyto postupy umož�ují podstatn� rozší�it možnosti 

konstruktéra nejen o produktivní výrobu výkresové dokumentace, ale konstruktér získává 

p�edevším možnost vytvo�ení geometrie objekt� a návrh� dalších technologických 

parametr�. Na takto definovaných modelech je možné provést nejen �adu úprav, ale také 

odvodit jejich základní výrobní parametry. Výhodou po�íta�ového návrhu je jeho t�sná 

návaznost na následné technologické �innosti. Nevýhodou se však stává, že na výkresech 

je možné získat pouze základní tvar obráb�né sou�ástky, tedy jen její geometrické 

rozm�ry. Další technologické hodnoty jako jsou nap�. drsnost povrchu, povrchová úprava, 
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hotovní operace, p�esnost, tepelné zpracování (kálení, žíhání) a další musíme dodate�n� 

zadat. [18]                                 

Takto vytvo�ené výkresy se ob�as stanou nep�esnými chybou kresli�e. Také se m�že 

stát, že se technický výkres dané sou�ásti stane nep�ehledným, nebo zde nalezneme p�íliš 

mnoho údaj�. N�které údaje, mohou být dokonce nepot�ebné pro další proces. Excelentní 

konstrukté�i, však pe�liv� zvažují, které hodnoty p�i�adit a které nikoliv. Každý výkres se 

proto stává vizitkou daného kresli�e. Špi�kový konstruktér vnese do „svého díla“ 

technického výkresu sv�j rukopis.  

Skloubením prací konstruktéra a technologa se dostáváme k záv�re�né tvorb� 

technologického postupu. Oba pracovní celky konstrukce i tv�rci technologických postup� 

se musí �ídit danými požadavky. Ve výrob� se musí �ídit tím, co po nich zákazník požaduje 

a tím co po nich vyžadují normy. Mnohdy je tento úkol nelehký, v�tšinou se však dílo 

poda�í ke spokojenosti všech. Tvorba technologických postup� ve výrobním podniku je 

v�cí velmi složitou, �asov� a finan�n� náro�nou. 

3.2 Obecná tvorba technologického postupu 

Základní informace, které pot�ebujeme abychom mohli navrhnout strojní sou�ást, jsou 

geometrické údaje (rozm�ry), fyzikáln� mechanické vlastnosti obráb�ného materiálu (tah, 

krut, zkrut, pevnost), které jednozna�n� ur�ují danou sou�ást, kterou chceme vyrobit. Když 

máme všechny data, nic nám nebrání v tom, abychom danou sou�ást vyrobili. Tyto vstupní 

data nám poslouží jako základní informace pro tvorbu technologického postupu. Tvorba 

technologického postupu se obvykle skládá ze t�í krok�. Jak by taková tvorba mohla 

vypadat, je znázorn�no na obrázku �.2, který je umíst�n pod tímto textem. Popisuje 

postupné kroky. Ty nás vedou od konkrétní sou�ásti do dvou �ástí na stejné úrovni. Tyto 

operace dalo by se �íci probíhají sou�astn�. Do jedné �ásti �adíme použití CAD systému 

(vytvo�ení výkresové dokumentace), za další p�evedení do DXF formátu s danými údaji 

pro výrobu (drsnost) a kone�ná transformace k rozhodujícím krok�m. Na stejné úrovni 

probíhá vytvo�ení modelu sou�ástky na základ� dostupných tvarových element� 

(geometrický rozm�r). Pak nám vznikne model sou�ástky se všemi pot�ebnými údaji. Po 

dalších krocích. Které jsou v dalším textu pod obrázkem �.2 podrobn�ji rozebrány, 

m�žeme zvolit optimální variantu technologického postupu.  
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Obr. 2. – Schéma tvorby technologického postupu 

V prvním kroku charakterizujeme principální schéma technologického postupu, 

které zahrnuje sestavení a postup obráb�ní sou�ásti (hrubování, dokon�ování, aj.). Vstupní 

informace pro úlohu prvního stupn� jsou údaje o sou�ásti. Informace o existujících 

metodách obráb�ní, které bychom mohli použít. Cílem úlohy je, abychom obdrželi n�kolik 

schémat TP obráb�ní.                                                  

  Druhý krok zahrnuje návrh algoritmu. Algoritmus je postup, který nám krok za 

krokem �íká, co máme d�lat, abychom dosp�li k požadovanému cíli. V celkové podob�  

ur�uje sled operací. Dále se ur�ují konkrétní obráb�cí stroje. S tímto procesem je spojena 

volba konkrétního ná�adí (soustružnické nože, frézy a další). Následuje volba optimálních 

�ezných podmínek. Musíme zjistit celkové �asy operací (provádí se výpo�tem). Výchozí 

údaje jsou TP z prvního kroku, údaje o tvaru, rozm�ru a technických požadavcích na 

sou�ástku, výrobní množství, technické údaje o výrobním za�ízení, ná�adí, atd. Cílem je 

dosažení co nejkvalitn�jšího a nejpoužiteln�jšího sledu operací. Pro výrobu sou�ásti se 

následn� vytvo�í provád�cí kontrolní p�edpis.     

 Poslední záv�re�ný krok je o navrhování opera�ních technologií dle 

p�edcházejícího ur�ení sledu operací. Ur�uje se sled úsek� v každé operaci, ná�adí, výpo�et 
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�ezných podmínek, �as. Výsledkem jsou varianty r�zných technologických postup� a 

výb�r co nejp�ijateln�jší varianty. Dále p�esné ur�ení operací, pro jednotlivé pracovníky a 

pracovišt�, které najdeme v p�íslušné bezpe�nostn� provozní instrukci. [17] 

Pro návrh technologického postupu je využito logické posloupnosti výrobního procesu 

pro obráb�ní dané sou�ásti. Z tohoto návrhu technologického postupu je proveden výb�r 

nejideáln�jšího stroje pro obráb�ní sou�ástky. Jedním z nejd�ležit�jších úkol�, p�i 

navrhování nové technologie je správná volba vhodného obráb�cího stroje, který by zajistil 

výrobu sou�ásti na ur�ité operaci. Výb�r stroje, se provádí z dostupné databáze stroj�, 

které jsou k dispozici ve výrobním podniku. Další faktor p�i výb�ru stroje je velikost a 

tvarová náro�nost obráb�né sou�ástky. Pro již p�esn� definovaný stroj jsou vybrány na 

základ� tvaru sou�ástky vhodné �ezné nástroje (nap�. frézy, soustružnické nože). Pro 

jednotlivé nástroje a stroje se stanoví (na základ� výpo�tu) optimální �ezné podmínky. 

Když shrneme všechny tyto podmínky je návrh technologického postupu dopln�n a 

zoptimalizován do kone�né podoby. [17]      

 Využití systém� CAD/CAM je velice výkonné a užite�né pro výrobu všech 

strojních sou�ástí. Data po�ízená p�i vývoji, zcela nového výrobku, jsou popsaná CAD 

systémem. Tyto data jsou jedním ze základních vstup� pro zpracování technologie výroby.

 Jako všechny systémy tak i CAD má svá úskalí. Problém spo�ívá v p�esném 

definování tvaru sou�ásti. Je pohodlné využít vlastnosti, že každá sou�ást je složena z 

n�kolika základních geometrických tvar�. Pro návrh technologie je možné využít práv� 

této vynikající vlastnosti sou�ásti a na základ� t�chto tvarových element� vytvá�et 

technologický postup. [17] 

3.3 Kliková zalomená h�ídel 
 
  Ve firm� Vítkovice Holding, a.s. je jedním ze základních odv�tví �ást dopravního 

strojírenství. V tomto podniku se vyrábí celá �ada produkt�. Díly lodních motor�: 

zalomené klikové h�ídele, ojnice, pístnice, horní díly píst�, k�ižákové �epy, víka válc�. 

Samoz�ejm� se zde vyrábí také díly lodí: vrtulové h�ídele CPF a CPR, spojovací h�ídele, 

generátorové h�ídele, kormidlové systémy, kormidlové �epy, duté h�ídele, zá	ové kladky, 

podp�ry h�ídelového vedení, fixa�ní patky a další. Tyto všechny výrobky pat�í do odv�tví 

dopravního strojírenství. 
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 Jedním z hlavních produkt�, jsou již zmi�ované zalomené klikové h�ídele pro 

dvoutaktní pomalub�žné lodní motory (semi-built-up crankshafts for two stroke low speed 

Diesel Engines), které se vyrábí dle licence MAN B&W a WÄRTSILÄ NSD. Historie 

výroby ZH ve Vítkovicích sahá až do 80 let 19. století, kdy byla vyrobena první zalomená 

h�ídel pro t�žký k�ižník Kriegsmarine Habsburg rakousko-uherského vále�ného lo	stva. 

V roce 2007 byla vyrobena t�ítisící kliková zalomená h�ídel. Výroba zalomených 

h�ídelí se neustále rozvíjí produkce stupá.  

3.3.1 Technologický postup pro výrobu klikové zalomené h�ídele 
 

Pro výrobu klikové zalomené h�ídele pot�ebujeme mít k dispozici informace, pro 

jaký motor je klikovou h�ídel nutno vyrobit. Tyto údaje nám poskytne zákazník. Vítkovice 

Heavy machinery a.s. p�ijímají zakázky p�edevším z Jižní Koreji, Polska, Dánska, 

Chorvatska a �íny. Jižní Korea je nejv�tším odb�ratelem. Je jedním z nejv�tších 

producent� lodí na sv�t�, má vysoce vyvinutý rybá�ský pr�mysl (rybolov), i když je 

neustále utla�ována dv�mi kolosy p�edevším Japonskem a Spojenými státy americkými. 

�ína zatím neukázala všechny své možnosti v této oblasti pr�myslu. 

Když podnik p�ejme instrukce od zákazníka, za�íná proces kolob�hu informací. 

Nastupují týmy pracovník� technolog�, kte�í za�nou tvo�it TP. Dle daných instrukcí, 

vytvo�í soubor technologických, postup� pro výrobu jednotlivých díl� zalomených 

klikových h�ídelí a jejich tepelné zpracování. Tyto postupy platí pro kovárnu. V TP 

najdeme tepelné zpracování po dokování a tepelném zpracování na jakost. Celý tento 

soubor obsahuje TP pro výrobu st�edních kus� geometrické informace uvedené na 

technickém výkrese nakresleném pomocí CAD – sytému (používaný systém Autocad 

2000). TP pro výrobu ložiskových (hlavních) a p�írubových �ep�. Technologický postup 

pro výrobu koncových �ep�. Technologický postup pro výrobu spojovacího materiálu, kde 

jsou p�esn� dle norem �SN EN ISO popsány matice a šrouby. Na výkresech jsou 

rozkresleny všechny detaily. Kone�ným postupem v oblasti kovárny je technologický 

postup pro výrobu �et�zového kola, samoz�ejm� s jeho výkresovou dokumentací. Po 

kovárn� následuje samotné opracování v nákladovém st�edisku 370. Z vytvo�ených 

technologických postup� se vytvo�í provád�cí kontrolní p�edpisy. Dále musí vzniknout 

bezpe�nostn� provozní instrukce pro daná pracovišt�. Vše musí být vytvo�eno tak, aby 

bylo možno zalomenou klikovou h�ídel vyrobit.  



Simona Tesa�ová: Technické normy v dopravním strojírenství 

 2009                                                                                                                                      17 
 

Výroba je �ízena dle provád�cích kontrolních p�edpis� (PKP), bezpe�nostn� 

provozních instrukcí (BPI) a výkresové dokumentace. V t�chto materiálech jsou uvád�ny 

p�íslušné normy nap�. �SN – které se zabývá hrubováním a hotovním opracováním výše 

uvedených jednotlivých kus� zalomené h�ídele. Tyto procesy se neustále opakují, až jsou 

jednotlivé kusy naprosto dokonalé, odpovídají daným požadavk�m. Nastává fáze p�ed 

natažením zalomené h�ídele (tzn. poskládání z t�chto kus� do výsledného celku). 

Následuje nahození na speciální stroje, které dokon�ují opracování (moll aparáty, 

soustruhy). Kone�nou fází je expedice tzv.  nadm�rného nákladu speciálními auty, letadly 

a jinými dopravním prost�edky na místo ur�ení. 

3.3.2 Provád�cí kontrolní p�edpisy a bezpe�nostn� provozní instrukce 
 

Po technologickém postupu následuje výroba klikové zalomené h�ídel. Výroba je 

�ízena p�edevším dle PKP. Konkrétní p�íklad takovéhoto PKP uvedu v kapitole �íslo 4. 

Proces implementace do výrobního procesu. Po PKP následuje BPI. Ú�elem t�chto 

instrukcí je stanovit na nezbytn� nutnou dobu náhradní popat�ení p�ed vybavením stroje 

ochrannými technickými pom�ckami nebo jiným ochranným za�ízením. V návaznosti na 

toto BPI je vydáno opat�ení technického �editele, které stanoví jednotlivé díl�í úkoly, 

termíny a odpov�dnosti pro technické vy�ešení rizika. Konkrétní p�íklad BPI uvedu 

v kapitole �íslo 4. Proces implementace do výrobního procesu. V této kapitole bude 

provád�cí kontrolní p�edpis a bezpe�nostn� provozní instrukce �ádn� rozebrána a 

vysv�tlena.   
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4. Proces implementace do výrobního procesu 
 

V p�edchozí �ásti, byla náplní kapitoly tvorba technologického postupu. Tento 

proces byl názorn� vysv�tlen na zalomené klikové h�ídeli. Když je vytvo�en technologický 

postup, je možno daný produkt vyrobit. V této �ásti práce se nachází konkrétní vý�atky 

z norem, které se používají pro výrobu klikové zalomené h�ídel. Technické normy budou 

použity ve výrobním procesu. Normy jsou uvád�ny v technologických postupech, také na 

technických výkresech a v jejich dokumentaci. Pro výrobu je nutné znát, také provád�cí 

kontrolní p�edpis, který z TP vychází a �ídí se danými normami. Jednou s posledních 

složek, která s výrobou souvisí je bezpe�nostn� provozní instrukce, je zde uveden 

konkrétní p�íklad pro výrobu. 

4.1 Projekce a konstrukce 
 

Produktový manager rozhoduje o p�ijetí �i nep�ijetí zakázky. Rozhoduje o  

zpracování obchodního p�ípadu. Když p�ijme danou zakázku, následují odd�lení P a K 

(projekce a konstrukce), která zpracovává výrobn�-technickou dokumentaci. Konstruktér 

zpracovává výkresovou dokumentaci podle �SN (resp. podle norem dohodnutých se 

zákazníkem). Uvádí-li na výkresech rozm�ry, které nemají jednotliv� p�edepsány mezní 

úchylky, p�edpokládají se pro délkové a úhlové rozm�ry všeobecné tolerance dle �SN ISO 

2768-1 (do 4000 mm), pro nep�edepsané geometrické tolerance platí �SN ISO 2768-2. Ve 

výkresové dokumentaci musí být standardn� uvedeny všeobecné tolerance dle ISO 2768-

mK. Pro obráb�né rozm�ry nad 4000 mm používá normu DIN 7168, pop�. individuální 

�ešení. Použití jiných norem musí být ve výkresové dokumentaci uvedeno.  

Výkresová dokumentace, kterou obdržíme od zákazníka, se musí �ádn� upravit. 

Úprava se  provádí pro pot�eby (zvyklosti) výroby ve Vítkovicích a.s. Vyskytují-li se zde 

cizojazy�né normy  je nutný p�eklad t�chto cizojazy�ných poznámek. Dalším krokem je 

dopln�ní detail�, �ez�, ozna�ení drsnosti, uvedení norem pro výrobu a zkoušení atd. 

4.2  �ízení výroby pomocí provád�cího kontrolního p�edpisu 
 

Výroba je p�edevším �ízena PKP (pracovní a kontrolní postup). Je to soubor 

technologických a kontrolních operací, jejichž po�adí a obsah zajiš�uje shodu výrobku 
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s výkresovou dokumentaci. Slouží pracovník�m pro získání detailního p�ehledu o 

popisovaných operacích nebo jako up�esn�ní textu p�íslušné operace, pokud se na 

technologické sm�rnice odvolává technolog v PKP.  

 

PKP je vypracován na základ�:  

 

- sm�rného technologického  postupu (STP), jehož hlavním obsahem je sled základních 

výrobních a kontrolních operací, informace o kooperacích, o objednání materiálu a o 

výchozí i návazné technologické dokumentaci; 

- technologické sm�rnice (TS), technologické sm�rnice  sva�ování (TSS) pro vypracování 

PKP na složité operace nebo skupiny operací; 

- výrobního a kontrolního plánu - dokument, který obsahuje hlavní výrobní a kontrolní 

operace s referen�ními dokumenty a vyzna�ením  bod� zájmu �ízení jakosti, zákazníka, 

inspek�ní organizace, kte�í tyto kontrolní operace budou provád�t nebo dozorovat; 

- výkresové dokumentace.  

  

4.3 Postup výroby zalomené klikové h�ídele 
 

Výroba oceli, hotové kování, žíhání po dokování, odokujení, inf. UZ (ultrazvuk), 

rozm�rová kontrola,  tepelné zpracování na mechanické hodnoty, rozm�rová kontrola, 

mechanické zkoušení, hrubování první, UZ, hrubování hotovní do fáze p�ed natažením,  

p�ejímací NDE zkoušky, natažení ZH.  

 

Velice zjednodušený p�íklad PKP (postup dle pracoviš�): 

 

Záme�níci, �ízení jakosti, rýsova�i, záme�níci, soustruh, �ízení jakosti, záme�níci, 

rýsova�i, soustruh, rýsova�i, fréza, �ízení jakosti, záme�níci, �ízení jakosti, záme�níci, 

vrta�ka, záme�níci, �ízení jakosti (p�ejímka se zástupcem klasifika�ní spole�nosti a 

zástupcem zákazníka), expedice.  
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Obrázek 3. Zalomená kliková h�ídel p�ed hotovními operacemi 

 

�ízení jakosti provádí nap�. rozm�rová kontrola, kontrola zna�ení výrobku dle ISO, 

vizuální kontrola, informativní kontrola UZ (UT), kontrola UZ (UT), kontrola MF (MT), 

mechanické zkoušky, zkouška tvrdosti na výrobku, finální zna�ení výrobku, kontrola 

�istoty (�išt�ní), kontrola dokumentace.  

 

 

 Obrázek �.4 Hotový výrobek : Zalomená kliková h�ídel 
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4.4 Vý�atky z daných technických norem pro výrobu ve Vítkovicích a.s 
 

V tabulce �íslo 1., která je umíst�na pod tímto textem, nalezneme konkrétní normy. 

Tyto normy slouží pro výrobu zalomené klikové h�ídele. Vidíme, že používaných norem je 

celá �ada. Tato tabulka potvrzuje informace, které jsou uvedeny v kapitole 2. 

Charakteristika vybraných norem a státní správa technické normalizace. Jsou zde 

zastoupeny normy jak resortní, tak tuzemské, evropské i mezinárodní. Normy �SN mají u 

nás velké zastoupení. Jen t�žce p�echázíme na normy jiné. Normy �SN vynikají svou 

p�ehledností a logickým zna�ením. Jsou zde také uvedeny normy se zna�ením �SN EN 

dále �SN EN ISO normy s evropskou a mezinárodní úpravou. Také se v naších krajích 

užívají normy DIN a to z toho d�vodu že obchodování s N�meckem se neustále rozvíjí. 

Roste odbyt našich výrobk� v SRN. D�vodem je �eská kvalita a výborná cena. Výrobky, 

které jsou vyrobeny u nás, podléhají N�meckým standard�m DIN. I tato skute�nost 

potvrzuje informace o normách z kapitoly �.2. 

 

NORMY:   VN – podnikové techn. normy Vítkovic 

  SN 200 – pro výrobu díl� spole�nosti SMS Demag AG a dce�iných spol. 

 

Tabulka �.1 Vý�atky z norem používaných pro výrobu ZH 

Jednotná soustava tolerancí a uložení – jednotná díra  �SN EN 20286-1,2   

Metrický závit (doporu�ené velké pr�m�ry)   
�SN ISO 262  

Metrický závit (jemné stoupání)  
�SN ISO 262  

Metrický závit (základní �ada)  
�SN ISO 262  

Whitworth�w závit  �SN 01 4030  

Trubkový závit  válcový  �SN ISO 228-1  

A) Trubkový závit kuželový) 
Trubkové závity pro spoje t�snící na závitech  - �ást 1 : 
Rozm�ry, tolerance   a ozna�ování 
                  

B) Pancé�ový závit  

�SN ISO 7-1  

      

B) �SN 01 4035  
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Doporu�ené pr�m�ry vrták� – na díry pro �ezání 
metrických závit� s mezními úchylkami malého 
pr�m�ru závitu matic 5H, 6H, 7H  + pro �ezání 
trubkového závitu G 

�SN 01 4090  

Zjednodušené zobrazování st�edících d�lk� 
 
St�edící d�lky 600 – Tvar A, Tvar B 

�SN EN ISO 6411   
 

Zjednodušené zobrazování st�edících d�lk� 
 
St�edící d�lky 600 – Tvar C, Tvar R 

�SN EN ISO 6411         
 

St�edící d�lky 900 – Tvar A, Tvar B, Tvar C 
�SN 01 4916  

Zápichy (tvary D, E, F a G, A a B) 
�SN 01 4960  

Všeobecné tolerance - Nep�edepsané mezní úchylky 
délkových a úhlových rozm�r�  �SN ISO 2768-1  

 
Tolerance tvaru a polohy – p�edepisování na výkresech 
Norma �SN 013137 – náhrada EN ISO 7083 / r. 2006 

�SN EN ISO 7083  

Svarové plochy �SN EN ISO 9013 

�SN ISO 2768-1        

Ozna�ení drsnosti povrchu  DIN EN ISO 1302  

Mezní úchylky rozm�r� a tvar� odlitk� 
�SN EN ISO 8062-3  

 

4.5 Bezpe�nostn� provozní instrukce 
 

Instrukce p�edstavuje soubor náhradních opat�ení stanovujících na nezbytn� nutnou 

dobu postup pracovní �innosti, které jsou vykonávané na specifických strojích, u kterých 

hrozí riziko zachycení osoby nebo technického za�ízení (m��idla) p�ed vlastním vybavením 

stroje technickou zábranou nebo ochranným za�ízením pop�. jiným opat�ením tak, aby byl 

spln�n požadavek NV �. 378/2001 Sb., § 3, odst. 1, písm. d). 

Popíšu BPI, které se opakovan� používají pro výrobu klikové zalomené h�ídele. 

Bezpe�nostn� provozní instrukce - M��ení zalomených h�ídelí na soustruzích. 

Bezpe�nostn� provozní instrukce - Práce a obsluha na Moll aparátech∗ 

 

                                                 
∗ speciální stroje používané pro dokon�ovací operace jednotlivých �ástí zalomených klikových h�ídelí 
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4.5.1 M��ení zalomených h�ídelí na soustruzích  
 

V BPI je uvád�n ú�el této instrukce, rozsah platnosti odkazy na dané normy nebo 

p�íslušné zákony. Rozsah platnosti je stanoven pro zam�stnance NS 370, kte�í vykonávají 

v rámci své pracovní �innosti obsluhu soustruhu �. 1881, 5365 a 4366. Odkazy, kterých 

zde m�žeme použít je NV �. 378/2001 Sb., dále se musíme zabývat návody výrobce 

soustruh�, kde najdeme bezpe�nostní podmínky, kterými se musíme �ídit.  

Všichni zam�stnanci p�ed za�átkem provád�ní obsluhy stroje musí spl�ovat 

následující kvalifika�ní požadavky: 

 

� starší 18-ti let, 

� musí mít platnou léka�skou prohlídku pro soustružníky, 

� musí být prokazateln� seznámeni s návodem výrobce stroje, 

� musí být prokazateln� seznámeni s BPI 

 

Všichni zam�stnanci jsou povinni: 

  

� dodržovat a obsluhovat technická za�ízení a stroje podle návodu výrobce, 

� dodržovat BPI 

� dodržovat p�edpisy, pracovní a technologické postupy, se kterými byli 

prokazateln� seznámeni, s tím souvisí i dodržování p�íslušných norem 

� používat odpovídající OOPP dle vyhodnocovaného seznamu rizik a vhodných 

OOPP (protiskluzovou ochranou obuv, upnutý od�v) 

� nenosit p�i práci rukavice, náramky, �etízky pop�. jiné p�edm�ty, u kterých by 

mohlo dojít k zachycení 

� neprovád�t na stroji a jeho �ástech žádné úpravy nap�. odstran�ní ochranného 

krytu apod. 

� soust�edit se na provád�nou �innost a jednotlivé díl�í úkony a postupovat tak, 

aby svým jednáním nezavdali p�í�inu, která by vedla ke vzniku pracovního 

úrazu. 

 

Pokyny p�ed zahájením �inností – povinnosti obsluhy stroje 
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Zam�stnanec je na za�átku sm�ny nebo p�i zm�n� místa práce (stroje) povinen: 

 

� provést kontrolu stavu stroje (výstup�/vstup�, žeb�ík�, zábradlí atd.), 

technických za�ízení (m��idel) pop�. jiných prost�edk� souvisejících 

s provád�nou �inností vzhledem k �istot�, dostupnosti, pevnosti, poškození 

nebo stabilit�, 

� provést kontrolu ovládacích prvk� stroje (p�edevším instalovaných vypína��) 

u hlediska funk�nosti, ne�istoty, poškození apod., 

� provést kontrolu technického za�ízení – zejména m��idel vzhledem 

k mastnot�, pevnosti, soudržnosti, vhodnosti úchopových vlastností, 

� provést kontrolu, zda- li je osv�tlení pracovišt� v okolí stroje dostate�né, 

odpovídající technickému stavu a zabra�ující stroboskopickému efektu, 

� p�i zjišt�ní nedostatk� musí zam�stnanec provést okamžitá opat�ení – 

� uklizení nebo o�išt�ní p�íslušných �ástí stroje, technického za�ízení 

nebo jiných prost�edk�, 

� bezpe�né zajišt�ní stroje, technického za�ízení, výrobních a 

pracovních prost�edk� (oleje, emulze atd.) a jejich �ástí tak, aby 

nemohlo dojít k ohrožení zam�stnanc� (stabilním uložením, 

ekologickou likvidací atd.),  

� v p�ípad�, že nejsou schopni odstranit zjišt�ný nedostatek z kontroly, 

neprodlen� jej musí nahlásit p�íslušnému nad�azenému zam�stnanci, který 

stanoví další postup. 

 

Pokyny p�i �innosti m��ených zalomených klikových h�ídelí 

 

Zam�stnanec (obsluha stroje) je povinen p�i hrubování: 

 

a) snížit otá�ky stroje na hodnotu 1,0 ot./min. a m��ení provád�t prost�ednictvím 

odm��ovacího za�ízení stroje – budík� nebo se �ídit instrukcemi danými 

v technologickém postupu, 
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b) p�i m��ení s ru�ním m��idlem se musí p�ejít v bezpe�né vzdálenosti od výrobku po 

pevné plošin� stroje (poch�zné �ásti stroje), pokud je stroj touto plošinou vybaven, 

k místu, kde je uloženo m��idlo, toto vzít do dlaní horních kon�etin za jeho 

úchopové �ásti, 

c) p�istoupit k výrobku a postavit se na plošinu stroje, která je k tomu ur�ena 

d) stanovit si pevnou stabilní pracovní pozici t�la (v souladu s ustanovením výše) tak, 

aby byla zajišt�na rovnováha t�la p�i provád�ní veškerých úkon� souvisejících 

s m��ením, 

e) samotnou �innost m��ení provád�t v dob�, kdy je �asový interval otá�ení �ástí 

výrobku nejdelší z hlediska zachování dostate�ného manipula�ního prostoru pro 

provedení m��ení a je tedy nejmenší pravd�podobností vzniku nežádoucí události, 

f) nevykonávat jakoukoli �innost odvád�jící pozornost, 

g) v p�ípad� momentální zdravotní indispozice, ihned p�erušit vykonávanou �innost a 

tuto skute�nost okamžit� nahlásit nad�ízenému, 

h) pohybovat se pouze v míst� obsluhy stroje, kdy výjimku tvo�í �innost m��ení avšak 

za p�edpokladu, že zam�stnanec dodržuje výše uvedené zásady. 

 
Obrázek �.5 M��ení klikové zalomené h�ídele 

 

Zam�stnanec (obsluha stroje) je povinen p�i dokon�ujícím opracováním hlavních �ep� – 

m��ení na setiny: 
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� úkony provád�t vždy za p�ítomnosti dozoru – další kvalifikované osoby, 

� stanovit místi pro dozor, kde je umíst�n vypína�, který okamžit� zastaví stroj a 

jeho sou�ásti a odkud má dozor dostate�ný výhled a p�ehled o vykonávaných 

�innostech zam�stnance – obsluhy stroje, 

� ud�lit pokyn dozoru o stanoveném místu, kde bude provád�t kontrolu 

zam�stnance – obsluhy stroje. 

 

     Zam�stnanec dozor je povinen: 

 

� soust�edit se na provád�né �innosti provád�né zam�stnancem – obsluhou 

stroje, 

� nevykonávat jakoukoli �innost odvád�jící pozornost, 

� nevzdalovat se ani neopustit místo stanovené zam�stnancem, 

� neustále kontrolovat �innost zam�stnance, 

� v p�ípad� podez�ení na vznik nežádoucí události nebo samotnému vzniku 

nežádoucí události okamžit� zastavit stroj prost�ednictvím vypína�e. 

4.5.2 Práce a obsluha na Moll aparátech 
 

Ú�el, postup, kvalifika�ní požadavky i pokyny p�ed zahájením �innosti z�stávají u 

této BPI stejné jako u BPI – M��ení zalomených h�ídelí na soustruzích naprosto stejné. 

Proto zde uvedu pouze pokyny související z prácí na Moll aparátech. 

 

Pokyny p�i práci na Moll aparátech  

 

� stanovit si pevnou stabilní pracovní pozici t�la (v souladu s ustanovením výše) 

tak, aby byla zajišt�na rovnováha t�la p�i provád�ní veškerých úkon� 

souvisejících s m��ením a s dokon�ovacími operacemi 

� nevykonávat jakoukoli �innost odvád�jící pozornost, 

� samotnou �innost m��ení provád�t v dob�, kdy je �asový interval otá�ení �ástí 

výrobku nejdelší z hlediska zachování dostate�ného manipula�ního prostoru 
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pro provedení m��ení a je tedy nejmenší pravd�podobností vzniku nežádoucí 

události, 

� pohybovat se pouze v míst� obsluhy stroje,  

 

Bezpe�nostn� provozní instrukce nám popisují. Jak bychom se m�li chovat na 

pracovišti. Vycházejí z daných TP pro jednotlivé stroje a za�ízení. 

 

 
Obrázek �.6 Opracování dílu klikové zalomené h�ídele 

 

Na obrázku �.6., který je umíst�n nad tímto textem, vidíme opracování dílu 

zalomené klikové h�ídele. Na obrázku probíhá proces zvaný soustružení. Díl je opracován 

soustružnickým nožem s vym�nitelným diamantovým plátkem. Tato operace na obrázku je 

jednou z dokon�ovacích prací. Známe i soustružení prvotní, kdy je povrch ješt� nerovný a 

drsný. P�i hotovních operacích se pak pokra�uje na Moll aparátech. Dosahuje se vysoké 

kvality povrchu o minimální drsnosti. Všechny díly musí být vyrobeny naprosto p�esn� se 

stejnou jakostí povrchu. Rozm�ry kusu musí být na desetiny milimetru naprosto p�esné. 

Jinak by nebylo možné klikovou h�ídel sestavit. Jakost a dané rozm�ry nám zaru�ují 

technické normy, ve spojitosti s technologickým postupem, provád�cími kontrolními 

p�edpisy a bezpe�nostn� provozními instrukcemi.   
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5. Návrhy a opat�ení  
 

V p�edchozí kapitole jsou uvedeny konkrétní normy, které jsou zavád�ny do 

výrobní praxe. Tento proces, samoz�ejm� vykonávají lidé. A jako u každé profese, i zde 

nastávají problémy. V této kapitole návrhy a opat�ení by se tyto konkrétní problémy m�ly 

�ešit. Tato práce je více mén� popisná a proto se zde zmíním o zlepšovacích návrzích, kdy 

jednotliví lidé nebo skupiny �eší problémy podniku v praxi. Dozvíme se, co to v�bec 

zlepšovací návrhy jsou. Pak dojde na �ešení konkrétního problému, který se vyskytuje u 

technické dokumentace. Souvisí s používáním technických norem v technické 

dokumentaci. Dohledáváním jednotlivých norem pro op�tovné použití, pro vyrobenou 

sou�ást. Možné varianty �ešení, jak technickou dokumentaci uchovávat.  

5.1 Zlepšovací návrhy 
 

Zlepšovací návrhy se v �R �ídí zákonem �. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích 

návrzích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Konkrétn� �ást �tvrtá o zlepšovacích návrzích §72 

upravuje ZN následovn�: Za ZN se pokládají technická, výrobní nebo provozní 

zdokonalení, jakož i �ešení problém� bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a životního 

prost�edí, s nimiž má zlepšovatel právo nakládat. Práva ze zlepšovacích návrh� 

nevzniknou, brání-li jim práva z patentu. Dále je zde p�íslušný § 73. Zlepšovatel je povinen 

nabídnout zlepšovací návrh svému zam�stnavateli, jestliže se zlepšovací návrh týká oboru 

práce nebo �innosti zam�stnavatele. Zlepšovatel má právo se zlepšovacím návrhem 

nakládat bez omezení, jestliže s ním zam�stnavatel ve lh�t� dvou m�síc� od nabídky 

zlepšovacího návrhu neuzav�el smlouvu o p�ijetí nabídky zlepšovacího návrhu a odm�n� 

za n�j. Právo využívat zlepšovací návrh, vzniká uzav�ením smlouvy se zlepšovatelem o 

p�ijetí nabídky zlepšovacího návrhu a odm�n� za n�j. 

Systém zlepšovacích návrh� je nedílnou sou�ástí každého perspektivního podniku. 

Vrcholový management musí zavést dob�e propracovaný plán, aby zajistil, že systém 

zlepšovacích návrh� bude dostate�n� dynamický. 

Systém zlepšovacích návrh� v sou�asnosti funguje ve v�tšin� výrobních spole�ností a 

asi v polovin� st�edn� velkých a menších firem. 
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5.1.1 Zlepšovací návrhy ve spole�nosti Vítkovice a.s. 
 

Ve spole�nosti Vítkovice a.s je p�edkládaní zlepšovacích návrh� dlouholetou 

tradicí. Tato spole�nost se zabývá odbornými názory svých zam�stnanc�. Tento systém 

Vítkovicím a.s. šet�í až miliony korun ro�n�. V roce 2008 bylo zhotoveno a prozkoumáno 

164 zlepšovacích návrh�. Všechny byly použity a firma na nich ušet�ila n�co kolem 

16 400 000 K�.  

Systém ZN ve spole�nosti Vítkovice a.s je následující. Zam�stnanec, jedinec nebo 

skupina vymyslí n�jaké vylepšení. Musí je podat písemn� nebo elektronickým zp�sobem 

p�íslušnému odd�lení, které je k tomu ur�ené. Tam se p�íslušný návrh, vylepšení 

prozkoumá, danou jednotkou nap�. technologem, konstruktérem, mistrem p�íslušného 

pracovišt�, podle toho �eho se návrh týká. Dále projde ZN schválením a posoudí, se kolik 

spole�nost na tomto návrhu m�že vyd�lat. Ve Vítkovicích se d�lí na dv� skupiny bu	 

drobné návrhy nebo návrhy s velkým významem. Samoz�ejm�, aby pracovník vymyslel 

n�jaký ten ZN, musí mít motivaci. Oce�ování ZN probíhá podle toho, do které skupiny je 

daný ZN p�i�azen. U drobných návrh� je ocení od 200 K� do 1000K�. U návrh� s velkým 

významem je suma dána podle p�ínosu pro podnik minimáln� od 1000K� maximáln� však 

do 500 000 K�. V�tšinou se dává 10 % z výnosu podniku za daný návrh.  

Proto je pro zam�stnance, velmi výhodné zajímat se o své pracovišt�, svou práci a 

na základ� zkušeností ZN vymyslet.  

Spousta ZN se objevuje p�ímo na dílenských pracovištích, ale také na konstrukci. 

Konstrukce se zabývá tvorbou technické dokumentace pro p�i�azený díl sou�ásti.  

5.2. Technická dokumentace a uvád�ní p�i�azených norem  
 

 Tvorba technické dokumentace je velmi náro�ný a dynamický proces. Náro�nost se 

projevuje p�edevším z hlediska �asu. Každý výkres, pot�ebuje sv�j �as. Každá sou�ást je 

jinak složitá. N�kdy se však stane, že základ výkresu je stejný, proto je dobré mít zaveden 

archív výkresové dokumentace. Tady však nastává problém.  

Technická dokumentace se skládá z výkresové a popisné �ásti. Výkresovou 

dokumentací nazýváme nakreslené výkresy dnes pomocí program� AutoCAD nebo 

Autodesk Inventor.  Na výkrese najdeme sou�ást �ádn� okótovanou, p�íslušnými rozm�ry. 

Vzhled výkresu musí odpovídat daným technickým normám. V pravém horním rohu 
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nalezneme pov�tšinou zna�ky p�edepsaných drsností pro povrch(nap�. 3,2 ; 6,3). V pravém 

dolním rohu najdeme tzv. rohové razítko. Kde uvidíme následující základní údaje: název 

sou�ásti, kdo výkres kreslil a kdy, m��ítko výkresu a hlav� �íslo výkresu, které se skládá 

z údaje, ve kterém odd�lení byl výkres nakreslen, kolik �ástí výkresové dokumentace 

existuje a která �ást výkresu to zrovna je. Pak je nad tímto razítkem tzv. nadstavba, kde 

najdeme kolik kus� bude vyrobeno podle tohoto výkresu, základní rozm�r (délku, výšku, 

ší�ku). Další popisná informace je o polotovaru, výchozím materiálu, kone�ném materiálu, 

t�íd� odpadu a další. Všechny tyto informace se �ídí p�i�azenou normou a zde nastává další 

problém. 

 Informace o polotovaru se �ídí normou �SN 42 5340 materiál se ur�uje podle 

norem �SN nap�. 10 000 kde se �ídí podle % uhlíku v obsaženém materiálu, dále dle 

daných mechanických vlastností (tahu, krutu, zkrutu). Tento materiál �SN 10 000 

ozna�uje jako materiál pro použití p�i výrob� tenkost�nných, ohýbaných profil�, má 

dobrou sva�itelnost. Dále nap�. materiál �SN 12 010 velmi obtížná sva�itelnost, použité 

pro trubky, vysokotlaká hydraulická za�ízení. U každého materiálu najdeme do jaké t�ídy 

odpadu se �adí zbytky, tohoto materiálu, je to dáno normou �SN.  Stav materiálu se m�ní 

na kone�ný materiál nap�. tepleným zpracováním, kálením (XX XXX. 01) za ozna�ením 

p�i�azené �íslo nap�. materiál 12010.01. Všechny tyto údaje, by m�ly být na výkrese 

sou�ásti. [9] 

Je zcela z�ejmé, že pro složit�jší sou�ást, není všechny tyto údaje možné p�i�adit. 

Nesta�il by ani formát výkresu A0. Nebylo by možno, se  v daném výkrese orientovat. Pro 

d�lníky, kte�í sou�ást vyrábí, jsou informace o použitých normách nadbyte�né. O normách 

a jak správn� vyrobit produkt, by je m�l informovat technolog nebo mistr dílny. Existují 

popisné �ásti výkresu, kde najdeme pouze údaje o normách. Jsou to zvláštní archy, kde je 

uveden zbytek údaj� (normy, opracování), které se nevešly na výkres.  

Problém, který zde vyvstává, je se skladováním t�chto arch�. Je jich obrovské 

množství. Existují nemalé místností pro skladování t�chto údaj�. Archív výkres� je 

samostatné pracovišt�. Nachází se tam veškerá technická dokumentace. Za�azování 

výkres� do archivu mají na starosti jednotliví zam�stnanci. Tady je problém s �astým 

st�ídáním pracovních sila a s p�echodem na normy ISO. Ty nám m�ní zna�ení výkres� a 

v�bec posloupnost zna�ení je výrazn� odlišná od normy �SN. A zde vyvstává problém 

hlavní archív výkres� má funkci pro zp�tné dohledání technické dokumentace. Díky t�mto 
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faktor�m se tento proces stává obtížným. N�kdy se stane, že máme k dispozici výkres a 

neumíme dohledat jeho dokumentaci a popis. N�kdy je problém p�esn� opa�ný, máme 

dokumentaci, nemáme výkres sou�ásti. N�kdy schází obojí prost�, protože se m�ní zna�ení 

nebo pracovník danou složku špatn� za�adil.  

Samoz�ejm�, že tyto chyby stojí podnik peníze. Z hlediska �asu se výroba 

nesmysln� protahuje. Nedohledání výkresu p�id�lá práci konstrukci, projekci, 

technolog�m. Prost� všem a celý koloto� informací musí za�ít znovu.  

Možným �ešením by bylo vytvo�ení jednotného systému na vyhledávání výkresové 

dokumentace. Samoz�ejm� s využitím po�íta�ových softwar� moderní doby. Požití 

po�íta�� pro vedení archivu by bylo dobrým �ešením. Výhodou by byla ur�it� p�ehlednost 

a rychlost vyhledání informace. Nevýhodou, by však mohlo být, snadné odcizením údaj�. 

Porušení autorských práv k technické dokumentaci. Také je nebezpe�í vir�, které by mohly 

tento soubor napadnout, jelikož po�íta�ová sí� není a s nejv�tší pravd�podobností už 

nebude bezpe�ná.  

Co hlavn� brání vzniku softwarových archív� je také nedokon�ený p�echod na 

normy evropské a mezinárodní. Není podle jakých kritérií výkresy zna�it. Mohly by nastat 

zmatky, protože každá zem má sv�j sytém výkresové dokumentace. Opravdovým �ešením, 

by bylo sjednocení všech norem, všech spolupracujících zemí. Nedocházelo by ke 

zbyte�ným nedorozum�ním a mnohdy i konflikt�m. Otázkou z�stává, kdo by ur�il, který 

sytém je nejlepší, nejvýhodn�jší, nejp�ehledn�jší a nejlépe použitelný do praxe.   

V sou�asnosti je stav archiv�, v jakési p�ed�lové fázi. Stále jsou nejhojn�ji 

používané papírové artefakty, n�kdy se už vyskytne n�jaký ten vnitropodnikový program 

na vyhledávaní výkres� a p�i�azené dokumentace. Slouží, však pouze pro vnit�ní firemní 

ú�ely. Programáto�i se samoz�ejm� snaží, vyvinou co nejdokonalejší systém. To ovšem 

nezávisí jen na nich, ale na sjednocení zna�ení, kterou mají na starosti jiní lidé. Proces 

archivace, musí být vzájemnou spoluprací všech složek. Všechno je teprve na za�átku. 
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6. Záv�r 
 

V této práci bylo zpracováno téma tykající se technických norem v dopravním 

strojírenství. V kapitole �.2 jsou popsány obecné normy. Jaké máme druhy, kdo se zabývá 

jejích správou, aktualizací, vydáváním. V �R je nejvyšším ú�adem Státní správa technické 

normalizace. Normy máme nap�. tuzemské, zahrani�ní s mezinárodní p�sobností nap�. 

�SN, DIN, ISO. Vyplynulo nám, že velmi d�ležitá je spolupráce mezi jednotlivými ú�ady 

technické normalizace. Bez spolupráce by se nedalo vytvá�et nic, co by se normám, 

alespo� zdaleka podobalo. Nebylo by, podle �eho se �ídit v otázkách výroby. Nic na sv�t� 

by nám nezaru�ovalo kvalitu a kone�ný stav produktu. Dnes máme jistotu, že výrobek, 

který je danou normou ozna�en, spl�uje tuto normu. Je jedno, jestli jsme v  �echách nebo 

výrobek objevíme ve Francii. Je garantováno, že nekupujeme „zajíce v pytli“. 

V kapitole �.3 Tvorba technologických postup�, je popsán proces tvorby TP. Jak se 

tato oblast m�že zdát vzdálená, je technickým normám velmi blízká. Bez znalosti 

technických norem, by nemohl vzniknout technologický postup. Nebylo by jak, a �ím tento 

postup �ídit a po sléze aplikovat na danou sou�ást. Technologický postup vzniká za pomocí 

špi�kových technolog� s dlouholetou praxí. Kone�né úpravy TP má na starosti odd�lení 

konstrukce. Konstruktér vytvo�í p�íslušnou výkresovou dokumentaci. Za pomoci CAD-

systém�, vlastního rozumu a daných technických norem, které najdeme v odborné 

literatu�e. Norma není bezplatná. Cena t�chto dokument� se každým rokem zvyšuje nap�. 

v roce 1990 stála norma n�kolik málo korun, dnes stejnou normu po�ídíme za n�kolik set 

korun. Podnik, který chce prosperovat, musí s t�mito náklady po�ítat. V dnešním sv�t� 

obchodu je používaní technických norem pro výrobu produkt� a jejich následný prodej 

st�žejní.  

V �ásti ozna�ené jako kapitola �íslo 4. Proces implementace do výrobního procesu. 

Jsou shrnuty poznatky z p�edešlých teoretických kapitol. Vybrané normy jsou aplikovány 

do výrobního procesu. Názorná ukázka prob�hla na výrob� klikové zalomené h�ídel pro 

lodní motory. Od projekce a konstrukce výkres� p�es PKP až po samotný výrobní postup 

zalomené klikové h�ídele. Je zde uvedena tabulka „Vý�atk� z norem“ používaných pro 

výrobu. Slouží jako ov��ení že se dané normy se doopravdy implementují do procesu 

samotné výroby. Normy se uvádí jak ve výkresové dokumentaci v provád�cích kontrolních 
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p�edpisech. Pro výrobu je také d�ležitá bezpe�nostn� provozní instrukce. Tato oblast sahá 

až do úprav tykajících se bezpe�nosti na pracovišti a bezpe�nosti jednotlivých pracovník�.  

Jako každá výroba, tak i tato výroba sebou nese svá úskalí. Problémy a jejích �ešení 

byly náplní kapitoly �.5 Návrhy a opat�ení. V každém provoze se vyskytne jednou za �as 

problém. Jeho �ešení leží na bedrech konkrétních pracovník�. Ob�as však p�ijde návrh 

�ešení od n�koho jiného než od pov��eného pracovníka. Tato skute�nost zap�í�inila vznik 

zlepšovacích návrh�. Zlepšovací návrhy jsou podn�ty od zam�stnanc� jak zlepšit, zrychlit 

výrobu. S tímto procesem je spojena úspora finan�ních prost�edk� podniku. V neposlední  

�ad� je zde �ešen problém s technickou dokumentací a její archivací. Rozpory ve zna�ení 

dle technických norem zp�sobují nemalé škody. Špatné dohledání technických výkres�, 

zp�sobuje r�st finan�ních prost�edk� na výrobu produktu. �ešení spo�ívá v aplikaci nebo 

vytvo�ení softwarového systému, který by p�íslušnou archivaci obstarával. Toto však závisí 

na spolupráci všech pracovník�. Programáto�i, kte�í by vytvo�ili vhodný program a 

aplikovali ho. Za další je tento proces závislý na lidech, kte�í se zabývají sjednocováním 

zna�ení technické dokumentace. Když budou všechny složky spolupracovat, poda�í se 

vytvo�it jednotný a p�ehledný systém.  

 Cílem této práce bylo aplikovat technické normy ve výrobním podniku. P�ínos této 

práce spo�ívá v ujasn�ní informaci o technických normách a p�íslušných ú�adech. O tom 

jak jednotlivé ú�ady spolupracují. Dále je zde vysv�tlen výrobní proces aplikovaný na 

zalomenou klikovou h�ídel. Zde jsme narazili na úskalí výkresové dokumentace, je 

vysv�tleno jak taková to dokumentace vypadá, z �eho se skládá a jak zlepšit její efektivní 

použití.
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