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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.

Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským zemím k hlasování. Vydání jako
mezinárodní normu vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členských zemí.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových
patentových práv.

ISO 28564-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 145, Grafické značky, subkomise SC
1 Bezpečnostní identifikace, značení, tvary, značky a barvy.

ISO 28564 sestává z následujících částí, pod všeobecným názvem Veřejné informační navigační
systémy:

Část 1: Zásady návrhu a základní požadavky na orientační plány, mapy a schémata●

Část 2: Zásady návrhu a základní požadavky na značky směrové a poziční (připravuje se)●

Další části budou vypracovány ve vhodnou dobu.



Úvod

Neustálé narůstání cestování a pohybu v rámci jednotlivých zemí i mezi nimi vyvolalo vzrůstající řadu
systémů orientačních značek a stylů obsahujících širokou škálu informací. Takové systémy značek
slouží řadě účelů, které umožňují uživateli

dovědět se o řadě různých objektů*) a o existenci zajímavých míst;●

porozumět fyzickým vztahům mezi těmito objekty a zajímavými místy navzájem; a ●

stanovit nejlepší způsob, jak se dostat do požadovaného objektu nebo zajímavého místa podle daných●

možností pohybu z místa na místo.

Tato část ISO 28564 se týká orientačních plánů, map a schémat sloužících k podpoře hledání cesty.

Zásadou této části ISO 28564 je, aby uživatelé orientačních plánů, map a schémat byli schopni vnímat
požadovanou informaci rychle a přesně. Není záměrem zbytečně omezovat svobodu návrhu ale
stanovit soubor pokynů, a tam, kde je to vhodné, specifikace, které odrážejí značný objem zkoumání
provedeného při návrhu a v praxi.

I když orientační plány, mapy a schémata mohou poskytovat vyčerpávající průvodní informaci, má
mnoho lidí s jejich interpretací potíže. Proto tam, kde to je vhodné, mají být plány, mapy a schémata
používány s podporou směrových a pozičních značek jako součást integrovaného orientačního
systému.

1 Rozsah platnosti

Tato část ISO 28564 specifikuje požadavky a zásady při navrhování a používání orientačních plánů,
map a schémat, používaných na veřejných prostranstvích a na pracovištích, aby pomáhaly v orientaci
v okolí, lokalizovat objekty, určovat vhodné trasy, jak těchto objektů dosáhnout. V této části
ISO 28564 jsou na tyto plány, mapy a schémata odvolávky jako na orientační plány.

Orientační plány jsou určeny pro použití například v nákupních centrech, skladech, nemocnicích, na
zastávkách autobusů a vlaků, na letištích, ve sportovních a zábavních komplexech, v městských
zónách, v parcích a zahradách a ve volné přírodě, na veřejných atrakcích, muzeích a kancelářských
komplexech.

Tato část ISO 28564 se nepoužívá k návrhu únikových plánů, ani neuvádí návrhy směrových
a pozičních značek.

POZNÁMKA Návrh únikových plánů je obsažen v ISO 23601.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


