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Evropská předmluva

Text normy ISO 7010:2019 vypracovala technická komise ISO/TC 145 Grafické značky Mezinárodní
organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 7010:2020 technickou komisí CEN/SS
F16 „Grafické značky“ jejichž sekretariát zajišťuje CCMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do září 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 7010:2012.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní
Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 7010:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 7010:2020 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají 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 mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti
o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny
v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl připraven technickou komisí ISO/TC 145, Grafické značky, subkomise SC 2,
Bezpečnostní identifikace, značky, tvary, symboly a barvy.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 7010:2011). Ve vztahu k předchozímu vydání
byly provedeny následující změny:

Bezpečnostní značky

?    ISO 7010:2011/Amd 1:2012,

?    ISO 7010:2011/Amd 2:2012,

?    ISO 7010:2011/Amd 3:2012,

?    ISO 7010:2011/Amd 4:2013,

?    ISO 7010:2011/Amd 5:2014,

?    ISO 7010:2011/Amd 6:2014,

?    ISO 7010:2011/Amd 7:2016,

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


?    ISO 7010:2011/Amd 8:2017,

?    ISO 7010:2011/Amd 9:2018,

?    ISO 7010:2011/DAmd 240:2018,

?    ISO 7010:2011/DAmd 241:2018,

?    ISO 7010:2011/DAmd 242:2018 a

?    ISO 20712-1:2008

byly začleněny s několika drobnými úpravami textu.

Toto vydání také zrušuje a nahrazuje ISO 20712-1:2008.

Všechny bezpečnostní značky jsou k dispozici na platformě prohlížení ISO Online na adrese
https://www.iso.org/obp.

Jakákoli zpětná vazba nebo dotazy k tomuto dokumentu mají být směrovány na vnitrostátní orgán
pro normalizaci uživatele. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na
www.iso.org/members.html.

https://www.iso.org/obp
http://www.iso.org/members.html


Úvod
Existuje potřeba normalizovat systém sdělování bezpečnostních informací, který by pro jeho
pochopení co nejméně spoléhal na použití slov.

Pokračující růst mezinárodního obchodu, cestování a mobilita pracovních sil vyžaduje společný
způsob sdělování informací o bezpečnosti.

Nedostatek normalizace může vést k nedorozumění a riziku nehod.

Použitím normalizovaných bezpečnostních značek se nenahrazují řádné pracovní postupy, návody
a prevence nehod, odborná příprava nebo opatření. Osvěta je nezbytnou součástí všech systémů
poskytujících informace o bezpečnosti.

Bezpečnostní značky jsou určeny pro použití pouze tam, kde je riziko pro lidi. Mohou existovat jako
bezpečnostní značení na pracovištích a ve veřejných prostorách, bezpečnostní příručky a oznámení,
označování výrobků štítky a únikové a evakuační plány, podle potřeby.

Tento dokument je určen pro používání všemi technickými komisemi ISO zabývajícími se vývojem
bezpečnostního značení specifickým pro jejich průmysl, aby se zajistilo, že existuje pouze jedna
bezpečnostní značka pro každý bezpečnostní význam. Má také být revidován pravidelně, aby
obsahoval bezpečnostní značky, které jsou normalizované v ISO, a které odpovídají zásadám
navrhování podle ISO 3864.

Bezpečnostní značky v tomto dokumentu byly ověřeny ISO/TC 145/SC 2 podle postupů pro
normalizaci aktuálních v době vydání.

POZNÁMKA 1 Právní předpisy některých zemí se mohou lišit v některých ohledech od údajů
uvedených v této mezinárodní normě.

POZNÁMKA 2 Informace o procedurách, kritériích přijatelnosti, základní obrazec (vzor)
bezpečnostních značek a použití bezpečnostních značek, jsou uvedeny na webových stránkách
www.iso.org/tc145/sc2.

http://www.iso.org/tc145/sc2


DŮLEŽITÉ – Barvy zastoupené v elektronickém souboru tohoto dokumentu nemohou být
zobrazeny na obrazovce ani vytištěny jako pravdivé reprezentace. Pro účely shody barev viz
ISO 3864-4, která poskytuje kolorimetrické a fotometrické vlastnosti spolu s vodítkem pro
reference ze systémů pořadí barev.

1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanoví bezpečnostní značky za účelem prevence nehod, požární ochrany,
informace o zdravotním riziku a nouzové evakuaci.

Tvar a barva jednotlivých bezpečnostních značek jsou v souladu ISO 3864-1 a návrh/design
grafických značek je v souladu s ISO 3864-3.

Tento dokument se vztahuje na všechna místa, kde je třeba řešit bezpečnostní záležitosti týkající se
lidí. Nevztahuje se však na signalizace používané pro řízení železničního, silničního, říčního,
námořního a leteckého provozu a obecně na ta odvětví podléhající ustanovením, která se mohou lišit
v určitých bodech od této mezinárodní normy a souboru norem ISO 3864.

Tato mezinárodní norma stanoví originály bezpečnostních značek, které mohou být zmenšeny pro
reprodukci a účely použití.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


