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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 mezinárodní 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 20712-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 145, Grafické značky,
subkomisí SC 2, Bezpečnostní identifikace, značení, tvary, značky a barvy.
ISO 20712 se skládá z následujících částí pod společným názvem Bezpečnostní značení pro vodní
plochy a plážové bezpečnostní vlajky:
●

●
●

Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných
prostorech
Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek – Barva, tvar, význam a provedení
Část 3: Směrnice pro používání

Úvod
Je třeba normalizovat systém podávání srozumitelných bezpečnostních informací, které se týkají
činností na vodních plochách, založený v co nejmenší možné míře na používání textu.
Pokračující nárůst mezinárodního obchodu, cestování a pohyblivosti pracovních síl vyžaduje obecnou
metodu sdělování bezpečnostních informací.
Nedostatečná normalizace může vést ke zmatku a snad i k neštěstí.
Používání normalizovaných bezpečnostních značení nenahrazuje vhodné pracovní metody, pokyny
a preventivní bezpečnostní cvičení a/nebo opatření. Školení je nezbytnou součástí jakéhokoli systému
poskytujícího bezpečnostní informace.
Tato Část ISO 20712 je určena k používáni všem technickým komisím ISO, které se zabývají vývojem
bezpečnostních značení typických pro místa činností na vodních plochách a k zajištění, že pro každý

bezpečnostní význam existuje pouze jedno bezpečnostní značení. Počítá se rovněž s tím, že tato Část
ISO 20712 bude pravidelně revidována tak, aby obsahovala bezpečnostní značení jak budou
normalizována ISO, a která budou odpovídat zásadám uvedeným v ISO 3864-1 a konstrukčním
směrnicím v ISO 3864-3.
POZNÁMKA 1 Zákonné předpisy některých zemí se v některých ohledech mohou lišit od předpisů
uvedených v této části ISO 20712.
POZNÁMKA 2 Některé země se případně mohou lišit od požadavků uvedených v této Části ISO 20712
a to pokud jde o používání tvaru čtverce postaveného na vrchol pro značení výstrahy.
DŮLEŽITÉ Barvy znázorněné v elektronickém souboru této mezinárodní normy nemohou
být zobrazeny na obrazovce ani vytištěny jako přesně odpovídající vzory. Ačkoli kopie této
mezinárodní normy vytištěné ISO, jsou vyrobeny tak, aby odpovídaly (s přijatelnou
tolerancí posuzováno prostým okem) požadavkům ISO 3864-1, nejsou tyto tištěné kopie
určeny pro porovnávání barev. Je proto třeba se řídit ISO 3864-1, která uvádí jako vodítko
kolorimetrické a fotometrické vlastnosti spolu s odkazy na soustavy barevného
uspořádání.
1 Rozsah platnosti
Tato Část ISO 20712 předepisuje bezpečnostní značení pro vodní plochy, která jsou určena pro
používání v tomto prostředí. Je určena vlastníkům vodních ploch a koupališť a osobám tam pracujícím
a výrobcům značení a zařízení. Neplatí ale pro signalizaci používanou v lodní dopravě.
Tvar a barva, které se musí použít pro bezpečnostní značení podle ISO 3864-1 jsou uvedeny spolu
s grafickou značkou každého značení. Originály bezpečnostních značení pro vodní plochy splňují
konstrukční směrnice ISO 3864-3.
Tato Část ISO 20712 specifikuje originály bezpečnostních značení pro vodní plochy, jejichž velikost se
pro používání a reprodukční účely smí upravit.
Tato Část ISO 20712 zahrnuje i bezpečnostní značení pro vodní plochy, která vyžadují pro zlepšení
srozumitelnosti těchto bezpečnostních značení, používání doplňkového textu.
POZNÁMKA Hlediska přijatelnosti schválená ISO/TC 145/SC 2 jsou uvedena na webové stránce
www.iso.org/tc145/sc2.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

