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Předmluva

Tento dokument (EN 15649-7:2009) 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 statut 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 se 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 normativní.

Příloha C a příloha F 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

Tato část normy zahrnuje čluny obvyklé konstrukce a návrhu o celkové délce od 1,2 metry
(nenafouknutý, plochý) po vztlak 1 800 N. Tyto čluny jsou převážně určeny pro rekreační aktivity ve
vodě a pro použití dětmi. Mohou se sem zahrnout také menší lehké čluny používané na jachtách,
které sem patří díky rozměrům a malé čluny pro zvláštní použití (např. rybářské čluny). Tedy bez
ohledu na hlavní skupinu uživatelů lze uvažovat také plavidla s motorem a plachetnice.

 

Tabulka 1 – Úvodní analýza rizik 

Číslo 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
normy/
předpisy

E
v pracovním
programu

čluny pro
dospělé
a děti
čluny téměř
oválného
tvaru s vesly
se zrcadlem
a bez
zrcadla
kánoe,
kajaky
pomocné
čluny
k jachtám

bazény;
mořské
pobřeží/
v blízkosti
pobřeží;
řeky;
jezera

děti, dospělí

pádlování,
veslování,
plachtění,
motor
 
pasivní a aktivní
použití
 
ručně,
unášením;
pomocí třetí
strany
(vlečení)…

uvnitř člunu
přetížení; použití
neplavci; jízda ve
vlnách

unášení; převrhnutí;
zachycení; nedostatečný
dohled při použití dětmi…

U
T
O
P
E
N
Í

Tato evropská
norma
vyplňuje
mezeru mezi
EN ISO 6185
a EN 71

 
1 Předmět normy



Tato evropská norma platí pro plovoucí předměty pro volný čas klasifikované jako třída E 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 15649-7) se používá spolu s EN 15649-1 a EN 15649-2.

Prostředky třídy E jsou určeny pro použití v oblastech pro koupání nebo v chráněných a bezpečných
zónách u pobřeží.

POZNÁMKA 1 Typické výrobky patřící do třídy E:
nafukovací čluny pro veslování nebo pádlování přibližně oválného tvaru se zrcadlem nebo bez zrcadla;●

kánoe a kajaky;●

nafukovací čluny vyrobené z plastových desek nebo z vyztužených materiálů;●

sada s motorem/sada s plachtami jako doplněk.●

POZNÁMKA 2 Typické příklady míst použití prostředků třídy E:
jízda z místa A do místa B pro zábavu;●

odpočinek na vodě;●

přesun od pobřeží k hlavnímu plavidlu, přeprava osob a nákladu (pomocný člun).●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


