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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 styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75% hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 128-22 byla vypracována Technickou komisí ISO/TC 10 Technické výkresy,
definice výrobků a příslušná dokumentace, subkomisí SC 1 Základní ustanovení.

ISO 128 sestává z následujících částí pod společným názvem Technické výkresy - Pravidla
zobrazování:

–      Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar

–      Část 21: Tvorba čar v CAD

–      Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar



–      Část 23: Čáry na stavebních výkresech

–      Část 24: Čáry na strojnických výkresech

–      Část 25: Čáry na výkresech pro stavbu lodí

–      Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů

–      Část 31: Doplňující pravidla pro kreslení pohledů

–      Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů

–      Část 41: Kreslení řezů a průřezů na strojnických výkresech

–      Část 50: Základní pravidla zobrazení ploch v řezech a průřezech

–      Část 60: Doplňující pravidla pro kreslení řezů a průřezů

Příloha B tvoří nedílnou součást této části ISO 128. Příloha A je uvedena pouze pro informaci.
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1 Předmět normy
Tato část ISO 128 stanoví základní pravidla pro kreslení odkazových čar a jejich částí, jejich
uspořádání a zapisování odkazů na všech typech technických dokumentů.

-- Vynechaný text --


