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Předmluva

Tento dokument (EN 15649-5:2009) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, hrací plochy
a ostatní potřeby pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2010 dát 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 května 2010.

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 byl vypracován CEN na základě mandátu uděleného Evropskou Komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Tato norma je jednou ze souboru sestávajícího ze sedmi norem týkajících se plovoucích předmětů pro
volný čas používaných na vodě i ve vodě.



Výrobek musí splňovat požadavky podle odpovídající části normy a další požadavky podle EN 15649-1
a EN 15649-2. Pokud výrobek zahrnuje vícenásobné použití odpovídající několika třídám, musí
splňovat požadavky všech těchto tříd.

Příloha A a příloha B jsou informativní.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Vnitřní struktura třídy C

Typické příklady použití:

místa vzdálená od oblastí pro koupání nebo dalších frekventovaných vodních ploch, rozlehlé pusté prostory,●

vyhrazené závodní dráhy (cesty);
žádné až velmi malé vlny;●

slabé proudy.●

POZNÁMKA Na určených plochách mohou nebo nemusí národní předpisy povolit používání těchto typů
výrobků. 

Tabulka 1 – Úvodní analýza rizik 

TŘÍDA Typické
výrobky

Místo
použití

Funkce;
oblast
použití;
účel/věková
skupina

Typ
pohybu/pohon

Umístění
uživatele
s ohledem
na
vybavení,
zvednutí
nad vodu

Předpokládané
nevhodné
použití

Dílčí riziko
vztažené
na prostředí
vody

Konečné
riziko

Prostředky ochrany
norma/předpis

C řiditelné
tubusy
s možností
držení
v interiéru
a uzavřeným
kokpitem;
řiditelné
rafty,
řiditelné
plošiny,
řiditelné
banány (vše
vlečené
motorovými
čluny)

mořské
pobřeží/v
blízkosti
pobřeží,
jezera,
řeky,
velké
prostory
pro
potřebné
akce

mladiství;
dospělí; děti
v doprovodu
dospělých
(minimální věk
skupiny)

vysoká rychlost
pohybu;
zařízení vlečená
motorovými
čluny;
další
odpovídající
způsoby
pohonu

uživatelé
sedí na
nebo uvnitř
zařízení;
zdvih od
hladiny
vody
maximálně
do 60 cm
výšky
sezení,
klečení,
ležení,
stání

používání neplavci;
nepoužití PFD;
přílišná rychlost;
špatné rozložení
zatížení/pozice
sedících; těsná
blízkost jednoho ke
druhému uživateli;
přetížení;
nepovolený počet
pasažérů

kolize osob v případě
převrhnutí; pád
ze zařízení; otáčení
zařízení; katapultování ze
zařízení; náraz do
zařízení; ponoření přídě;
náhlé zastavení; spadnutí
(rozbití) vlečeného
prostředku typu draka;
prasknutí vlečného lana;
zapletení/zachycení;
potopení přídě; použití
trosek

U
T
O
P
E
N
Í

věkové omezení;
varování; rychlé
uvolnění; úchyty; únik
v případě nebezpečí;
zbytkový vztlak; použití
PFD;
délka, pevnost
a elasticita lana;
možnost rychlého
uvolnění, užívání
kvalifikovanými
a schopnými uživateli

 
1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro plovoucí předměty pro volný čas klasifikované jako třída C, pro použití
na vodě i ve vodě podle EN 15649-1 bez ohledu na to, zda se vztlaku dosáhne nafukováním nebo se
jedná o vnitřní vztlakový materiál.

Tento dokument (EN 15649-5) se používá spolu s EN 15649-1 a EN 15649-2.

POZNÁMKA 1 Typické výrobky patřící do třídy C:



vlečené řiditelné tubusy s řízením v interiéru a uzavřeným kokpitem;●

vlečené řiditelné rafty;●

vlečená řiditelná prkna;●

vlečené prostředky ve tvaru banánu.●

POZNÁMKA 2 Typické příklady použití:
místa vzdálená od oblastí pro koupání nebo dalších frekventovaných vodních ploch, rozlehlé pusté prostory, vyhrazené●

závodní dráhy (cesty);
žádné až malé vlny;●

slabé proudy.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


