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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 15567-1:2015+A1:2020) 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 srpna 2020 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 srpna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN dne 2020-11-11.

Tento dokument nahrazuje !EN 15567-1:2015".

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

EN 15567 se společným názvem Sportovní a rekreační zařízení – Lanová centra sestává z těchto
samostatných částí

–    Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky.

–    Část 2: Funkční požadavky.

Hlavní změny oproti EN 15567-1:2007 jsou:

a)   revidované termíny a definice (kapitola 3);

b)   revidované požadavky na ocelová lana (4.2.4);

c)   doplněn nový článek pro syntetická lana (4.2.5);

d)   revidovaný vliv zatížení (4.3.2);

e)   revidované požadavky na stromy (4.3.3.3);

f)    revidované požadavky na lana pro sjíždění (4.3.4.2);

g)   revidované požadavky na bezpečnostní systémy (4.3.5);

h)   požadavky na osobní ochranné prostředky revidované v souladu s platnými normami (4.4);

i)    revidované požadavky na kontrolu a údržbu (kapitola 7);

j)    revidovaná příloha A;

k)   zrušená příloha B;

l)    doplněná nová příloha C „Vztah ISO 4309:2010, k EN 15567-1 pro lanová centra“;

m)  oprava redakčních chyb.

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, Republiky Severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.



Úvod
Existují rozličná lanová centra, která se mohou používat pro výukové, rekreační, tréninkové nebo
terapeutické účely.

Činnosti na lanovém centru v sobě zahrnují rizika, která by měli výrobci a provozovatelé omezit.
Docílí se toho důkladným návrhem, výrobou, dozorem, tréninkem, instruktáží, informacemi atd.

Činnosti na lanovém centru by měly provozovat jen takové osoby, jejichž fyzické a mentální
schopnosti splňují bezpečnostní požadavky určené provozovatelem.

Vybavení určené pro omezení následků pádu nebo kolizí sestává z různých bezpečnostních
prostředků (chránících proti pádu z výšky a kolizím). S užíváním lanových center jsou spojena
neodmyslitelná rizika. Tato rizika mohou být vhodně usměrněna a minimalizována na přijatelnou
úroveň provozovatelem lanového centra a jeho příslušným personálem. Přesto by mělo být zřejmé, že
taková rizika nemohou být zcela vyloučena. Je třeba
poznamenat, že žádný bezpečnostní systém nemůže zabránit úmyslnému zneužití.

Na základě posouzení rizik, které bere v úvahu návod výrobce, by měl provozovatel přijmout
přiměřená a proveditelná opatření, aby zajistil bezpečnost uživatelů a zaměstnanců. To znamená, že
stupeň rizika na jednotlivých místech nebo zařízeních by měl být vyvážen v závislosti na době,
obtížnosti, nákladech, výnosech a fyzikální obtížnosti přijatých opatření, aby se riziko odstranilo
nebo omezilo.

Provozovatelé lanových center by při posuzování rizik měli také přihlížet k EN 15567-2.



1 Předmět normy
Tato evropská norma platí pro stálá a mobilní lanová centra a jejich součásti.

Tato evropská norma určuje bezpečnostní požadavky pro navrhování, konstrukci, kontrolu a údržbu
lanových center a jejich součástí.

Tato evropská norma se nevztahuje na dočasná lanová centra (viz 3.3) a dětská hřiště (viz soubor
EN 1176).

Pro používání lanových center platí EN 15567-2.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


