
V lanových centrech se mohou bavit různé věkové skupiny, ale s přihlédnutím 
k rizikům a také k osobní zodpovědnosti každého uživatele.

Lanová centra v sobě zahrnují rizika, která by měli provozovatelé omezit.
K tomu napomáhají evropské technické normy

pro navrhování, výstavbu a provoz lanových center a pro provádění jejich 
kontrol a inspekcí 

ČSN EN 15567-1 a ČSN EN 15567-2.



Před vstupem na jednotlivé prvky lanového centra musí být 
uvedena upozornění zahrnující identifikaci prvku, maximální 
povolený počet osob na daném prvku, zvláštní instrukce (po-
lohy stání, sezení, klečení atd.) a bezpečnostní instrukce 
(např. kde a jak se upevnit).

Lanová centra musí být navržena s přihlédnutím k velikosti 
a hmotnosti uživatelů. 



VSTUP POVOLENVSTUP ZAKÁZÁN

Jestliže jsou jako nosné konstrukce použity stromy, musí být 
provedeno posouzení pevnosti a vhodnosti stromu s ohle-
dem na jeho zamýšlené použití. Soubor ČSN EN 15567 stano-
vuje provádění třístupňových kontrol a inspekcí: běžná 
vizuální kontrola, provozní inspekce, nezávislá roční periodická 
inspekce.    

Obtížnost centra nebo jednotlivých prvků se vyznačuje barevně: 

zelená    -    modrá    -    červená   -    černá 
(snadná) (velmi obtížná)



Pro aplikaci technické normy je nezbytná plná informovanost o jejím obsahu. 
Odkazujeme na placenou službu ČSN online:

http://www.agentura-cas.cz/csn-online

Kabinet pro standardizaci, o. p. s., a Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., děkují 
všem, kterým není naše bezpečnost ve volném čase lhostejná a kdo se zasazují 
o řádné využívání technických norem.

Tento leták si neklade za cíl detailně seznámit provozovatele a návštěvníky lano-
vých center s požadavky technických norem pro jejich navrhování, výstavbu a 
provoz. Upozorňuje na jejich existenci a připomíná důležitost jejich používání. 
Více o obsahu a zaměření uvedených norem najdete v seznamu ČSN 
(www.agentura-cas.cz) a na stránkách:

Vydáno s podporou České agentury pro standardizaci, edice top-normy, svazek č. 10, 1. vydání. Vydalo 
© Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., pro Kabinet pro standardizaci, o. p. s., listopad 2018; grafické práce 
L. Doležalová. ISBN 978-8087719-69-5 (Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.)


