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Předmluva  Forewod
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
je celo-
světová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy
obvykle vypracovávají 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 orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO
úzce spolupracuje s Mezinárodní
elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 ISO (the International Organization for
Standardization) is a worldwide federation of
national standards bodies (ISO member bodies).
The work of preparing International Standards is
normally carried out through ISO technical
committees. Each member body interested in
a subject for which a technical committee has
been established has the right to be
represented on that committee.
International organizations, governmental and
non-
governmental, in liaison with ISO, also take
part in the work. ISO collaborates closely with
the International Electrotechnical Commission
(IEC) on all matters of electrotechnical
standardization.

http://www.iso.org


Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu
a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména
se má věnovat pozornost rozdílným
schvalovacím kritériím potřebným pro různé
druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl
vypracován v souladu s redakčními pravidly
uvedenými ve směrni-
cích ISO/IEC, část 2 (viz
www.iso.org/directives).

 The procedures used to develop this document
and those intended for its further maintenance
are described in the ISO/IEC Directives, Part 1.
In particular the different approval criteria
needed for the different types of ISO
documents should be noted. This document
was drafted in accordance with the editorial
rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see
www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky
tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou
za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv
patentových právech identifikovaných během
přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny
v úvodu a/nebo v seznamu patentových
prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

 Attention is drawn to the possibility that some
of the elements of this document may be the
subject of patent rights. ISO shall not be held
responsible for identifying any or all such
patent rights. Details of any patent rights
identified during the development of the
document will be in the Introduction and/or on
the ISO list of patent declarations received
(see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto
dokumentu se uvádí jako informace pro
usnadnění práce uživatelů a neznamená
schválení.

 Any trade name used in this document is
information given for the convenience of users
and does not con-
stitute an endorsement.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických
norem, významu specifických termínů a výrazů
ISO, které se vztahují k posuzování shody,
jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje
principy Světové obchodní organi-
zace (WTO) týkající se technických překážek
obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu
URL:      
Foreword – Supplementary information.

 For an explanation on the meaning of ISO
specific terms and expressions related to
conformity assessment, as well as information
about ISO,s adherence to the WTO principles in
the Technical Barriers to Trade (TBT) see the
following URL:    
Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná technická
komise ISO/TC 137 Měření velikosti obuvi
a systémy označování.

 The committee responsible for this document is
ISO/TC 137, Footwear sizing designations and
marking systems.

Uživatelé se vyzývají, aby sdělili své názory na
ISO/TS 19408:2015 a své priority na změny
budoucích vydání. Kliknutím na níže uvedený
odkaz se zúčastníte online průzkumu:

 Users are encouraged to share their views on
ISO/TS 19408:2015 and their priorities for
changes to future editions. Click on the link
below to take part in the online survey:

ISO/TS 19408 online survey  ISO/TS 19408 online survey

 

1 Předmět normy  1 Scope
Tato technická specifikace definuje termíny
běžně po-
užívané při měření nohou a kopyt a při
určování veli-
kosti obuvi.

 This Technical Specification defines terms
commonly used for measuring feet and lasts
and for determining the size of footwear.

Tento slovník doplňuje ISO 19952 Obuv –
Slovník.

 This vocabulary complements ISO 19952,
Footwear – Vocabulary.

Termín „obuv“ se vztahuje na všechny typy
obuvi.

 The term “shoe” means all types of footwear.

http://www.normservis.cz/K_Prevodu/www.iso.org/directives
http://www.normservis.cz/K_Prevodu/www.iso.org/directives
http://www.normservis.cz/K_Prevodu/www.iso.org/patents
http://www.normservis.cz/K_Prevodu/www.iso.org/patents
http://www.normservis.cz/K_Prevodu/Foreword%20-%20Supplementary%20information
http://www.normservis.cz/K_Prevodu/Foreword%20-%20Supplementary%20information
http://www.normservis.cz/Dokumenty/Texty%20nove%20W13/510839/ISO/TS 19408%20online%20survey
http://www.normservis.cz/Dokumenty/Texty%20nove%20W13/510839/ISO/TS 19408%20online%20survey


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


