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Předmluva



Změny proti předchozím normám

Norma byla rozšířena na všechny druhy rakví. Pro výrobu rakví bylo umožněno používat nové desky
na bázi dřeva. Kriteria pro jakost dřeva byla stanovena podle evropské normy. Byla doplněna zkouška
pevnosti rakve pro uložení do hrobu.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 86/2002 Sb. ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ze dne 20. prosince 2006 o stanovení emisních limitů a dalších
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Mikšátko, CSc., IČ 13158589; Bergger s.r.o., IČ 26175037

Technická normalizační komise: TNK 135, Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

Úvod

Rakev tvoří nejvýznamnější součást každého smutečního obřadu. Prostor rakve je také místem
posledního spočinutí člověka. Člověk, ač zesnulý, nepřestává od svého úmrtí až do doby svého
pohřbení (uložení do hrobu nebo kremace) být člověkem. Má právo nejen na důstojné zacházení, ale
i na uložení do kvalitní, bezpečné a pietě odpovídající rakve.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a použití rakví včetně jejich příslušenství a vybavení.
Platí pro obřadní i bezobřadní kremační rakve a pro rakve pro ukládání do země a do hrobky. Norma
neplatí pro zinková letecká transportní pouzdra, pro letecké transportní rakve a zinkové vložky do
dřevěných rakví.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


