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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 z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových



práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových
patentových práv.

ISO 23601 byla připravena technickou komisí ISO/TC 145, Grafické značky, subkomise SC
2 Bezpečnostní identifikace, značení, tvary, značky a barvy.

Úvod

Existuje potřeba normalizovat systém sdělování únikových cest v objektech*), který by pro jeho
pochopení co nejméně spoléhal na použití slov.

V důsledku pokračujícího růstu mezinárodního obchodu, cestovního ruchu a pohybu pracovních sil se
stává nezbytným zavést univerzální způsob sdělování důležitých bezpečnostních informací
obyvatelům/uživatelům objektu.

Očekává se, že použití této mezinárodní normy poskytne kvalitnější školení a vzdělání a sníží riziko
nedorozumění v nouzových stavech.

Přes použití bezpečnostních značek ISO 7010, barevného kódování a specifických požadavků návrhu,
tato mezinárodní norma zavádí společný způsob zobrazení pozice uživatele/prohlížejícího ve vztahu
k určeným únikovým trasám vedoucí k nouzovým východům a umístění věcných prostředků požární
ochrany a nouzových a záchranných prostředků, v blízkosti a přilehlé k únikovým cestám.

Únikové plány**) jsou nedílnou součástí systému bezpečnostního značení objektu a hrají zásadní roli
vlastníka budovy při správě plánu požární bezpečnosti. Únikové plány jsou nezbytnou součástí
naváděcího systému bezpečného úniku z objektu (viz ISO 16069).

POZNÁMKA Zákonné předpisy některých zemí se mohou lišit v některých ohledech od uvedených
v této mezinárodní normě.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady navrhování a zobrazení únikových plánů obsahujících
informace týkající se požární bezpečnosti, úniku, evakuace a zdravotnické záchranné služby
obyvatel/uživatelů. Tyto plány mohou být také použity zásahovými jednotkami v případě nouze.

Využití těchto plánů je zamýšleno k označování ve veřejných prostorách a na pracovištích.

Tato mezinárodní norma nezahrnuje plány používané externími bezpečnostními službami, ani podrobné odborné
technické dokumenty pro specialisty.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


