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Předmluva

Tento dokument (EN 15649-6:2009+A1:2013) 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 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 1 schválenou CEN 2013-10-12.

Tento dokument nahrazuje EN 15649-6:2009.

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

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

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

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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

Vnitřní struktura třídy D



Prostředky třídy D

Aktivní používání

Nafukovací předměty pro aktivní používání

Lezení

Skákání

Houpání

Točení

a další podobné činnosti

Použití pro jednoho/kolektivní užívání

Běžné užívání bez prostředků k pohonu

Typické výrobky

 
Vodní trampolíny●

Houpačky●

Nafukovací lezecké konstrukce●

do vody
Nafukovací skluzavky●

Skákací plošiny●

Překážkové dráhy●

 

Prostře
dky
třídy
D moho
u
používa
t osoby
starší
36
měsíců
s omez
ením
podle
jejich
schopn
osti
plavat.
Předpo
kládá
se, že
prostře
dky
třídy D 
jsou
ukotve
ny na
místě
nebo se
volně
vznášej
í. Jsou
navrže
ny pro
aktivní
používá
ní na
hladině
vody.
Pro
prostře
dky
třídy D 



je
charakt
eristick
é
předev
ším
aktivní
používá
ní.
Součást
í
činností
provád
ěných
na
nafuko
vacích
předmě
tech
jsou
skákání
, hraní,
lezení
a jiné
podobn
é
činnosti
.

 

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

Trampolína
D

trampolíny
na vodě
různých
rozměrů

mořské
pobřeží/
v blízkosti
pobřeží,
jezera,
pomalu
plynoucí
řeky, velké
nádrže;
zábavní
parky

skákání na
zařízení/ve vodě,
dvojí použití:
v klidové poloze,
použití jako
plošiny
všechny věkové
skupiny, plavci

statické použití na
určeném místě,
ukotvené zařízení
se může volně
vznášet; skákající
uživatelé; všechny
druhy pohybu

podstatné
zvýšení závislé
na rozměrech
zařízení
a výšce
skákání;
zachycení při
plavání na
spodní straně
konstrukce

používání neplavci;
přeplněné uživateli;
nedostatečná
hloubka vody; rázy
ve vodě; kolize;
zachycení při
plavání na spodní
straně konstrukce,
nedostatečný
dohled (malé děti)

kolize osob, kolize
s předměty (ukotvení);
nedostatečná hloubka
vody; bezpečná
vzdálenost; nebezpečná
blízkost dalších
předmětů; mělká voda;
opětovné nastoupení
(rukojeti pro chycení)

Konstrukce
pro lezení/
skákání

velké
plovoucí
konstrukce
pro činnosti
a zábavu,
převážně
lezení
skákání,
dovádění;
skákací
hrady na
vodě

mořské
pobřeží/
v blízkosti
pobřeží,
jezer, řek,
velké
nádrže;
zábavní
parky

všechny věkové
skupiny, plavci

statická zařízení
(řízené nebo
ukotvené);
uživatelé mohou
skákat, šplhat,
klouzat se,
vyskakovat, (viz
také trampolíny)

závisí na
rozměrech
zařízení; možná
výška do 4 m;
skok a pád
(doskok) jsou
součástí hry

závisí na rozměrech
zařízení; možné
výšky do 4 m; skok
a pád (doskok) jsou
součástí hry

jako výše

U
T
O
P
E
N
Í

věkové omezení;
pouze pro plavce;
žádné vyčnívající
části; vyloučení
zachycení; tlumicí
vrstvy odpružení;
varování; dohled
nad malými dětmi
dohled; nejsou
známa žádná
pravidla pro
zařízení umístěná
na vodě; bezpečný
přesun je
nejvhodnější ze
základny hračky
umístěné na zemi

 
1 Předmět normy



Tato evropská norma platí pro plovoucí předměty pro volný čas klasifikované jako třída D 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 15649-6) se používá spolu s EN 15649-1 a EN 15649-2.

POZNÁMKA 1 Typické výrobky patřící do třídy D:
nafukovací lezecké konstrukce do vody;●

skákací plošiny;●

nafukovací skluzavky;●

vodní trampolíny;●

houpačky;●

překážkové dráhy.●

POZNÁMKA 2 Typické příklady místa použití:
bazény;●

jezera, rybníky;●

otevřené moře;●

mořské pobřeží (ne proti větru, proudům).●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


