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Předmluva

Tento dokument (EN 15649-1:2009+A2:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, hry
a ostatní rekreační potřeby, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 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 června 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 zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2011-11-29 a změnu A2 schválenou CEN
dne
2013-10-12.

Tento dokument nahrazuje #EN 15649-1:2009+A1:2013$.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !" a #$.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

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



Část 3: Další
specifické
bezpečnostní
požadavky a
metody
zkoušení pro
prostředky
třídy A

 

 

  

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě

Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení

Část 2: Informace pro spotřebitele Část 4: Další
specifické
bezpečnostní
požadavky a
metody
zkoušení pro
prostředky
třídy B

Část 5: Další
specifické
bezpečnostní
požadavky a
metody
zkoušení pro
prostředky
třídy C

Část 6: Další
specifické
bezpečnostní
požadavky a
metody
zkoušení pro
prostředky
třídy D 

Část 7: Další
specifické
bezpečnostní
požadavky a
metody
zkoušení pro
prostředky
třídy E 

  

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.

#vypuštěný text$

!vypuštěný text"

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.

0 Úvod

0.1 Motivy, problémy, posouzení rizika, metody



Analýza statistických dat týkajících se nebezpečí utonutí nebo topení v mnoha zemích ukazuje na
obrovskou závažnost vzniku nebezpečných situací, při kterých dochází k utonutí. Především v období
dětského věku je utonutí druhým nejzávažnějším smrtelným úrazem. Vzhledem k nejednoznačnosti
dostupných statistických dat se dá z těchto údajů jen těžko nalézt vztah mezi nebezpečím utonutí
a používáním odpovídajících výrobků. Takový vztah se dá nalézt pouze u zlomku širokého rozsahu
výrobků určených pro činnosti ve vodě. Ochrana spotřebitele závisí na závěrech analýzy rizik,
zkušenostech a informacích o obdobných známých situacích. Druhým přístupem k problému jsou
úvahy na základě pravděpodobnosti a bezpečnostních preventivních zásad. To se používá převážně
u výrobkové skupiny „Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě“, protože tato
skupina je vytvořena a nyní jako součást trhu se zaměřuje na normalizaci z důvodů zachování
bezpečnosti. Kromě nedostatku statistických dat existuje pravděpodobně vztah mezi určitými výrobky
a vzrůstajícím nebezpečím utopení. Analýza rizik provedená ve WG 13 ukazuje, že existují dílčí
a konečná rizika.

Do této doby se normalizace zabývala u řady výrobků pro volnočasové aktivity určených pro použití
na i ve vodě ochranou před utopením a otázkami rizik prostřednictvím řady norem. Existuje řada
norem pro výrobky pro činnosti jako jsou hry ve vodě, vodní sporty, jízda na loďce, potápění, výuka
plavání a záchranné prostředky, jako jsou pomůcky pro nadnášení a záchranné vesty. Kromě těchto
typických a tradičních činností a výrobků existují nové snahy o vývoj dalších nových výrobků. Ty by
umožňovaly zlepšit možnosti zábavy a činností na vodě, ale také zvýšit rychlost, aktivitu a napětí,
jako „jízda na velkém nafukovacím kruhuNP1)“, „rafting na divoké vodě“ apod. Nové výrobky jsou
převážně modifikované tradiční výrobky s duší nebo jsou z nich odvozeny a rozvinuty do nových
výrobků. Jasným trendem je přenést výrobky z výrobků dříve používaných na hřištích, na vodu.
Termín „obojživelný“, se používá odůvodněně, tj. výrobky se mohou použít oběma způsoby. Typické
příklady pro prvně zmíněné druhy nových výrobků jsou modifikované nafukovací čluny, jako rafty pro
koupání fantastického tvaru nebo další vývoj dřívějších plovacích kol na plovací sedadla. Příkladem
„obojživelných předmětů“ jsou nafukovací trampolíny, lezecké konstrukce umístěné pro zábavu
a činnost na vodě. Nafukovací plovací křesla a lehátka pro slunění zahrnují minibar a slunečník. Slouží
tak k většímu pohodlí a odpočinku při koupání. Tento trend je zřejmý a určitě bude pokračovat.

Lze poukázat na to, že povaha těchto nových výrobků představuje stejné nebo dokonce vyšší riziko
vzhledem k původním výrobkům s duší. Zároveň výrobky s duší zatím převyšují jejich počet. Četnost
používání výrobků pro kolektivním použití značně stoupá, což naopak zvyšuje pravděpodobnost
úrazu - utopení. Utopení je největší riziko, které činnosti s těmito výrobky představují. Existují další,
menší rizika, samostatná nebo spojená s největším rizikem.

Je třeba si uvědomit, že existující bezpečnostní normy nevyhovují. V minulosti se zaměřovaly na
výrobky s duší a opomíjely obrovské množství výrobků tvořících tzv. „šedou zónu“. Vždy jsme si
uvědomovali, že „šedá zóna“ je komplikovaná a nikdy se skutečně nebrala v úvahu
a neprozkoumávala. Spouštěcím momentem pro změnu se staly plovoucí sedadla, jejich vzájemné
interakce s vodními hračkami a podobnými výrobky zmíněnými výše. Tento rozpor, různorodost
a složitost uvedených výrobků pak obvykle způsobil, že tyto výrobky byly vyloučeny z předmětu
těchto norem. Experti vyvíjejí nové normy pro výrobky zahrnuté do této „šedé zóny“. Nikdy se
neprováděla systematická analýza rizik nebo se nezpracovávaly závěry z informací o nebezpečích
způsobující utonutí lidí. To co představuje problém, nejsou nedostatky v současných normách, ale
znalosti o celé řadě souvislostí:

celkově, hlavní uživatelskou skupinou těchto výrobků jsou děti a dospívající a ti zase představují hlavní oběti●

utonutí;
plochy, na kterých dochází k utonutí jsou shodné s plochami pro používání těchto výrobků (řeky, jezera,●

nádrže, bazény pro koupání);
rizika je možné snadno identifikovat jako částečně ověřená, zvýšení počtu a frekvence již byly zmíněny.●



0.2 Stejné riziko, odpovídající požadavky

Stejné riziko musí vést ke stejným technickým pravidlům (riziko-/zásada- uspořádání);●

odstranění mezer v normalizaci, zkompletování;●

nastavení jasných hranic mezi výrobkovou oblastí, aby se zamezilo nesprávné certifikaci (např. neoprávněné●

označení CE), „přesuny v normách“ včetně přechodu od přísných norem k méně přísným normám, vede
k extrémně širokým a vágním definicím vodních hraček ve směrnici pro hračky (88/378/EHS) a rozlišení mělké
vody a hluboké vody jako dělicího kritéria;
vyhnutí se jednotlivě prováděným zkouškám v různých zkušebních laboratořích bez existence jednotných●

technických pravidel.

0.3 Riziko a potřeba prevence

Posoudí se závažnost utopení (věkové skupiny, místa, částečně vliv výrobku);●

u nových výrobků je vzrůstající frekvence používání a počet výrobků pravděpodobně přispívajících k nehodě;●

teoretická analýza rizik ukazuje na další rizika spojená s nebezpečím konečného rizika utopení;●

je zaznamenaná pravděpodobnost a možnost nebezpečí pro uživatele a odpovídající bezpečnostní normy se●

jim pomohou vyhnout nebo jí minimalizovat;
k řešení základního problému pozitivně přispěje rodičovský dohled, který je potřebný, ale v mnoha případech●

dohled nad činnostmi dětí neexistuje nebo je zanedbán;
i nejvyšší bezpečnost vyplývající z návrhu výrobku, spolu s technickou bezpečností, musí být doplněna●

dohledem, hlavně u mladších dětí;
je třeba si uvědomit, že jsou nové trendy přenášet více a více výrobků dříve používaných na zemi, do vody.●

Stejně tak existují trendy vedoucí k dobrodružným činnostem, které zvyšují vzrušení při používání ve vodě
u předmětů pro volný čas a zábavu;

 

potřeba prevence.●

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro materiály, bezpečnost,
provedení pro klasifikované plovoucí předměty pro volný čas pro použití na vodě i ve vodě podle
kapitoly 4 (viz tabulka 1).

Tento dokument (EN 15649-1) se používá spolu s EN 15649-2 a odpovídajícími částmi (EN 15649-3 až
EN 15649-7).

POZNÁMKA 1 Zvláštní bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v části EN 15649-3 až EN 15649-7.
POZNÁMKA 2 Uvedené části mohou zahrnovat výjimky z obecných požadavků specifikovaných
v tomto dokumentu a/nebo EN 15649-2.

Tuto normu nelze použít pro:

!

hračky do vody podle směrnice 2009/48/ES (použití v mělkých vodách/použití pod dohledem);●

nafukovací čluny se vztlakem > 1 800 N podle směrnice 94/25/ES;●

vztlakové pomůcky pro výuku plavání podle směrnice 89/686/EHS;"●

vzduchové matrace, které nejsou konkrétně navrženy nebo určeny pro použití na vodě (např. velurové●

postele, samonafukovací matrace a nafukovací matrace z bavlny povrstvené pryží);
plovoucí sedadla pro rybaření;●

prostředky pro surfování (např. plováky, prkna pro surfování);●

vodní lyže, pomůcky pro wakeboarding, kiteboarding (kitesurfing);●

prostředky vyrobené z tvrdých materiálů např. dřeva, hliníku, tvrdých nebo nedeformovatelných plastů;●



prostředky, které udržují tvar působením stálého průtoku vzduchu;●

kruhy určené pro použití na vodních skluzavkách;●

prostředky pro brodění.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


