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Technické výkresy - Výkresy pozemních
staveb - Základní pravidla pro kreslení
výkresů stavebních dílců
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Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of production drawings for
prefabricated structural components
Dessins techniques - Dessins de construction - Règles générales pour l'élaboration de dessins
d´exécution pour des composants de structure préfabriquées
Zeichnungen für das Bauwesen - Allgemeine Regeln für die Erstellung von Fertigungszeichnungen für
vorgefertigte Teile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7437:1996. Evropská norma EN ISO 7437:1996
má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7437:1996. The European
Standard EN ISO 7437:1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazují články 42 až 52 ČSN 01 3480 z 5.4.1984 a články 44 až 58 ČSN 01 3481 ze
14.9.1987.

© Český normalizační institut, 1998
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Národní předmluva

Citované normy

ISO 128:1982 dosud nezavedena

ISO 3766:1977 nezavedena, nahrazena ISO 3766:1995

ISO 5455:1979 zavedena v ČSN ISO 5455 -Technické výkresy - Měřítka - idt EN ISO 5455:1994 (01
3112)

ISO 5457:1980 zavedena v ČSN ISO 5457 Technické výkresy - Formáty a úprava výkresových listů (01
3110)

ISO 6284:1985 nezavedena, nahrazena ISO 6284:1996

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. ing. arch. Milan Hanák, CSc., Zengrova 15, 16000 Praha 6; IČO 13831933

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman
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EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EN ISO 7437

Duben 1996

ICS 01.100.30

Deskriptory: construction, prefabricated elements, moulded materials, drawings, technical drawings,
specifications.

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
(ISO 7437:1990)

Technical drawings - Construction drawings General rules for execution of production drawings for prefabricated structural components
(ISO 7437:1990)

Dessins techniques - Dessins de construction Règles
générales pour l'élaboration de dessins
d'exécution pour des composants de structure
préfabriquées
(ISO 7437:1990)

Zeichnungen für das Bauwesen - Allgemeine
Regeln für die Erstellung von
Fertigungszeichnungen für vorgefertigte -Teile
(ISO 7437:1990)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-03-02. Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní
předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez

jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v
jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen
zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN
Evropská komise pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma převzatá CEN, je výsledkem práce technické komise ISO/TC 10 „-Technické
výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace", mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Technická komise se rozhodla předložit tuto normu k formálnímu hlasování. Výsledek byl kladný.

Této evropské normě bude nejpozději do října 1996 udělen status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
budou zrušeny nejpozději do října 1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se zavazují zavést tuto evropskou normu dále uvedení členové
CEN: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7437:1990 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

POZNÁMKA - Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).
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1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví základní pravidla pro kreslení výrobních výkresů předvyrobených
stavebních dílců.

Dokumentace těchto dílců obsahuje výkresy, technickou zprávu a specifikace. Tato mezinárodní
norma se týká pouze kreslení výkresů.

POZNÁMKA 1 -Technická zpráva a specifikace mohou být vypracovány jako samostatná dokumentace, anebo jako doplňující
informace na výkresech.

