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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní
styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi
ISO/IEC, Část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO
neodpovídá za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.



Mezinárodní norma ISO 7001 byla připravena technickou komisí ISO/TC 145, Grafické značky,
subkomisí SC 1, Veřejné informační značky.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 7001:1990), které bylo technicky revidováno.
Obsahuje rovněž Změnu ISO 7001:1990/Amd.1:1993.

Úvod

Důvodem k vydání této mezinárodní normy je rostoucí používání neverbálních informací na budovách
a dalších místech a pro služby používané veřejností. Grafické značky by se měly používat všude tam,
kde by se slovní vyjádření mohlo stát překážkou k porozumění.

Pokračující nárůst mezinárodního obchodu, cestování a turistiky vyžaduje obecnou metodu
komunikace a normalizace veřejných informačních značek pomůže poskytovatelům i uživatelům
včetně invalidních.

Nedostatečná normalizace může vést ke zmatku.

Používání normalizovaných veřejných informačních značek nenahrazuje potřebu pečlivého uvažování
a používání orientačních a naváděcích schémat; je zjištěno, že se veřejné informační značky
v soustavách značení často používají s textem. To může napomoci výchově a srozumitelnosti zvláště
nových značek a těch méně běžných.

ISO 7001 je určena pro používání všemi technickými komisemi ISO, které se zabývají vývojem
veřejných informačních značek specifických pro jejich odvětví, aby se zajistilo, že existuje pouze jedna
značka pro každý význam. Tato mezinárodní norma by také měla být revidována pravidelně, aby
obsahovala veřejné informační značky, které jsou normalizované v ISO, a které odpovídají zásadám
navrhování vyvinutými ISO/TC 145/SC 1.

Specifická kriteria pro přijetí, postupy a formuláře lze nalézt na webové stránce ISO/TC 145/SC 1
http://www.iso.org/tc145/sc1.

Veřejné informační značky v této mezinárodní normě byly ověřeny ISO/TC 145/SC 1 podle postupů pro
normalizaci, které byly běžné v době vydání. Normalizace veřejných informačních značek bude
v budoucnosti usnadněna vhodnými vyhodnocovacími postupy jako je zkoušení popsané v ISO 9186.
Kriteria přijatelnosti veřejných informačních značek by měla být taková, aby přiměřená část
zamýšlené populace jim s jistotou porozuměla. Další konstrukční kriteria budou doplněna podle
potřeby a schválena ISO/TC 145/SC 1.

Veřejné informační značky uvedené v této mezinárodní normě zřejmě dosáhly dostatečného stupně
srozumitelnosti, což bylo zjištěno buď nezávislým zkoušením nebo jejich používáním v mezinárodním
měřítku.

POZNÁMKA Veřejné informační značky uvedené v této mezinárodní normě mohou být reprodukovány
tak, jak jsou vydány. Mohou se ale vyskytnout zvláštní národní zvyklosti a kulturní požadavky, které
by vyžadovaly menší odchylky. To je přijatelné, pokud se klíčové prvky a zamýšlený účel
normalizované značky nezmění.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma stanovuje grafické značky pro veřejnou informaci.

Tato mezinárodní norma je všeobecně použitelná pro veřejné informační značky ve všech místech



a oblastech přístupných veřejnosti. Neplatí ale pro bezpečnostní značky nebo v oblastech s pravidly,
která se mohou lišit od určitých bodů této mezinárodní normy (např. dopravní značky na veřejných
komunikacích).

Tato mezinárodní norma stanovuje originály značek, jejichž velikost se pro reprodukci nebo použití
může měnit.

Je dovoleno používat značky spolu s textem pro zvýšení srozumitelnosti.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


