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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří
specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se
podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených
příslušnou organizací, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. V oblastech společného
zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace,
vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy
mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním orgánům k
hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících národních orgánů.
Mezinárodní norma ISO/IEC 8859-2 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1
Informační technologie, subkomise SC 2, Kódované soubory znaků.
Tímto vydáním se ruší a nahrazuje vydání ISO 8859-2: 1987, které bylo technicky revidováno.
ISO/IEC 8859 obsahuje následující části se společným názvem Informační technologie - Jedním 8bitovým bytem kódované soubory grafických znaků:
-

Část 1: Latinská abeceda č. 1

-

Část 2: Latinská abeceda č. 2

-

Část 3: Latinská abeceda č. 3

-

Část 4: Latinská abeceda č. 4

-

Část 5: Latinská abeceda/kyrilice

-

Část 6: Latinská/arabská abeceda

-

Část 7: Latinská/řecká abeceda

-

Část 8: Latinská/hebrejská abeceda

-

Část 9: Latinská abeceda č. 5

-

Část 10: Latinská abeceda č. 6

Přílohy A až С této části ISO/IEC 8859 jsou uvedeny pouze pro informaci.
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Úvod
ISO/IEC 8859 obsahuje několik částí. Každá část specifikuje soubor až 191 grafických znaků a kódová
zobrazení těchto znaků jedním 8-bitovým bytem. Každý soubor je určen pro používání v určitých
skupinách jazyků.
1 Předmět normy
Tato část ISO/IEC 8859 specifikuje soubor 191 kódovaných grafických znaků identifikovaný jako
latinská abeceda č. 2.
Tento soubor kódovaných grafických znaků je určen pro používání v aplikacích zpracování dat a textů
a také pro výměnu informací.

Tento soubor obsahuje grafické znaky používané v obecných aplikacích v obvyklém kancelářském
prostředí přinejmenším pro následující jazyky:
albánština, chorvatština, čeština, angličtina, němčina, maďarština, latina, polština, rumunština,
slovenština, slovinština a srbština.
Na tento soubor kódovaných grafických znaků je možno se odkazovat jako na verzi 8-bitového kódu
podle ISO/IEC 2022 nebo ISO/IEC 4873 na úrovni 1.
Tato část ISO/IEC 8859 nemůže být používána ve spojení s ostatními částmi ISO/IEC 8859. Pokud mají
být používány kódované znaky z více částí společně prostřednictvím metod pro rozšiřování kódů,
měly by být použity ekvivalentní kódované soubory znaků z ISO/IEC 10367 místo verze ISO/IEC 4873
na úrovni 2 nebo na úrovni 3.
Kódované znaky tohoto souboru mohou být používány ve spojení s kódovanými řídicími funkcemi
vybranými z ISO/IEC 6429. Řídicí funkce však nejsou používány pro vytváření složených grafických
symbolů ze dvou nebo více grafických znaků (viz kapitolu 6).
POZNÁMKA - ISO/IEC 8859 není určena pro používání s telematickými službami definovanými v ITU-T.
Jestliže mají být informace kódované podle ISO/IEC 8859 transferovány do takových služeb, musí být
zajištěna shoda s požadavky těchto služeb v bodu přístupu.
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