TISKOVÁ ZPRÁVA
KABINETU PRO STANDARDIZACI
JSOU LANOVÁ CENTRA BEZPEČNÁ? JAK TO ZAJISTIT?
V Praze – 2018-12-11; Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) v úzké spolupráci se
Sdružením českých spotřebitelů (SČS) se ve svých aktivitách zaměřuje na nejrůznější oblasti kvality
a bezpečnosti výrobků a služeb.
Naše organizace se specificky zaměřují na veřejná zařízení, která jsou zejména
určená pro děti a mládež. Naší prioritou je totiž prevence úrazů dětí a mládeže.
K tomu účelu jsme i vyvinuli značku kvality pro ověřený provoz bezpečného
hřiště, viz naše stránky https://www.overenehriste.cz/.
Přes aktivity spojené s tímto zaměřením se dostáváme i k dalším a dalším službám a k provozování
veřejných zařízení, která už nejsou přednostně využívána dětmi či mládeží. A takovou službou jsou i
lanová centra.
S podporou České agentury pro standardizaci KaStan vydal letáček,
který se tématem bezpečného provozu těchto velmi specifických
zařízení zabývá. Upozorňujeme na možná rizika, která
s poskytováním této služby mohou bezprostředně souviset, pokud
není dodržována evropská norma pro lanová centra – pro konstrukční
a bezpečnostní požadavky a pro požadavky na provoz.
Letáček sám může samozřejmě jen v náznacích téma otevřít –
provozovatelům, i uživatelům, spotřebitelům. Svá pravidla má např.
forma podání a způsob vystavení bezpečnostních instrukcí). Je třeba
barevně vyznačit
obtížnost prvků a
tras
centra.
Z pohledu spotřebitele, uživatele center je zásadní,
že soubor ČSN EN 15567 stanovuje provádění

třístupňových kontrol a inspekcí: běžnou
vizuální kontrolu, provozní inspekci a
nezávislou roční inspekci.
A jak je zvykem KaStan a SČS, vždy
zdůrazňujeme také osobní zodpovědnost každého
uživatele lanového centra.
Jak naznačeno, provoz lanových center je velmi
komplexní problematikou. Letáček proto odkazuje na další, podrobněji zpracované informace. Na
výše uvedených stránkách je jim věnována speciální sekce Zde. Tam najde zájemce samozřejmě
elektronickou verzi letáku, o němž je zde řeč. Dále zde zveřejňujeme komentáře k oběma částem
citované normy, takže zájemce si může udělat dosti konkrétní představu o obsahu normy. Odkazujeme
také na placenou služby České agentury pro standardizaci ČSN Online.
K provozovatelům lanových center se letáky dostanou prostřednictvím partnerské organizace Kabinetu
profesní Komory SOTKVO. Její členové poskytují služby nezávislých technických kontrol, přičemž
jejich odborná způsobilost je garantována akreditovaným systémem spravovaným Českou společností
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pro jakost. Ke spotřebitelům se letáky dostanou prostřednictvím provozovatelů na vyžádání od
vydavatele, a KaStan a SČS využijí i vlastní distribuční cesty ke spotřebiteli.
Informace:
Ing. Libor DUPAL
Ředitel (statutární orgán)
KABINET PRO STANDARDIZACI, o. p. s.
Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice (zde)
tel.: +420 261263574, cell: +420 602561856
e-mail: dupal@top-nprmy.cz
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR,
přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit.“ SČS působí
v řadě oblastí – pokrývá odbornost ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a
standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.
SČS, Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10; +420 261263574, spotrebitel@regio.cz; www.konzument.cz
Kabinet pro standardizaci, o. p. s., (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou Sdružením českých
spotřebitelů. Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné
zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad
trhem), včetně uplatňování technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu.
KaStan, Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10; +420 261263574, normy@regio.cz; www.top-normy.cz
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