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Předmluva

Tento dokument (EN 13089:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 136 Sporty, hrací
plochy a ostatní potřeby a zařízení pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2011 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 září 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného nebo všech
takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 13089:2011".

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2015-03-19.

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 a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 89/686/EHS.

Vztah tohoto dokumentu ke směrnici EU 89/686/EHS je uveden v informativní příloze ZA, která je
nedílnou součástí této evropské normy.

Při srovnání s předchozím vydáním normy EN 13089:1999 byly provedeny následující významné
změny:

byla provedena redakční revize normy;a.

předmět normy je lépe popsaný vzhledem k použití nářadí do ledu jako ochrany proti pádu;b.

je zavedena nová klasifikace nářadí do ledu;c.

byl zrušen článek 4.7;d.

byla revidována metoda zkoušení pevnosti násady;e.

byl zrušen článek 5.3.7;f.

je zavedeno dodatečné značení.g.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

Úvod

Text tohoto dokumentu vychází z normy UIAA C (Union Internationale des !Associations"
d,Alpinisme), která byla vypracována za mezinárodní účasti.

Tato norma je jednou ze série norem pro horolezeckou výzbroj, viz přílohu A.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro nářadí do ledu, které
se používá při horolezectví včetně lezení a jako sněhová kotva při ochraně proti pádu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


