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Předmluva

Tento dokument (EN 13402-3:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 248 Textilie a textilní
výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.
Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2014 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2014.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 13402-3:2004.
V této revidované verzi byly hodnoty a intervaly upraveny podle průzkumů současného určování
rozměrů provedených v Nizozemsku, Francii, Švédsku, Německu a Rumunsku.
EN 13402 se společným názvem Označování velikosti oblečení sestává z těchto samostatných částí
Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů (ISO 3635:1981, modifikováno);
Část 2: Primární a sekundární rozměry;
Část 3: Tělesné rozměry a intervaly (tento dokument);
Část 4: Kódovací systém1).
Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska,
Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.
Úvod
Aby bylo možné určovat rozměry sériově vyráběných oděvů, je třeba určit tělesné rozměry
předpokládaných nositelů a stanovit nejbližší velikost v tabulce normalizovaných rozměrů. V tomto
systému jsou tělesné rozměry určeny řadami vhodných primárních rozměrů, a kde je to potřebné,
řadami sekundárních rozměrů s využitím přednostních čísel. Dobré úrovně normalizace je dosaženo
zavedením otevřených velikostních řad s pevnými intervaly minimálně u primárních rozměrů
u každého typu oděvu. Kde je tvar lidského těla charakterizován obvodovými rozměry a výškou, je v tabulce velikostí uveden primární rozměr, zatímco sekundární rozměry
jsou variabilní. Pro označení velikostí se používá nejbližší celé číslo uvedené v tabulkách pro daný
rozměr.
Tabulky rozměrů popsané v tomto dokumentu znamenají první pokus pro seskupení tělesných
velikostí vhodných pro evropskou populaci. Z těchto údajů lze snadno sestavit tabulky tělesných
rozměrů. Je nutné používat otevřený systém se zabudovanou flexibilitou, protože tvar lidského těla
a proporce se u každé skupiny populace liší. Vzhledem k tomu, že se výsledky průzkumů velikostí
v různých zemích liší, poskytují tabulky uvedené v tomto dokumentu požadovanou flexibilitu.
1 Předmět normy

Tato evropská norma zavádí tabulky tělesných rozměrů včetně intervalů za účelem sestavení
normalizovaných velikostí oděvů pro muže, ženy, chlapce, dívky a děti. Obsahem tohoto dokumentu
nejsou rozměry oděvů.
Příklady označování oděvů etiketami s normalizovaným piktogramem (viz EN 13402-1) jsou uvedeny
v informativní příloze A tohoto dokumentu.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

