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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1909:2017) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 242 „Bezpečnostní
požadavky na osobní lanovou dopravu“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do července 2017 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní
normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do července 2017.

Musí být věnována pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv nebo podobných práv. CEN a/nebo CENELEC nejsou odpovědnými za stanovení
všech nebo některých těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1909:2004.

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 2000/9/EC.

Pro vztah k směrnici EU 2000/9/EC viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí této
normy.

Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním EN 1909 jsou tyto:

–    v článku 5.2.2 nebezpečné případy: případ „nepříslušnost, neschopnost, lehkovážnost nebo
porucha tím způsobená ústící ve vyprošťovací činnost“ byly nahrazeny „lidským selháním“;

–    v článku 7.2 předávání informací: doplněn požadavek pro případ používáním pevné linky
v tunelech;

–    v článku 9.1.6: doplněn požadavek týkající se osvětlení a ochranných opatření proti požáru;

–    v článku 9.6.3: použití vrtulníku: změna v přístupu. Předchozí znění normy stanovovalo přesně
způsoby a zdroje, které je třeba provést (které někdy neodpovídaly skutečnosti). Nové znění normy
uvádí pouze nutnost předchozí konzultace mezi provozovatelem lanové dráhy a organizací
odpovědnou za provoz vrtulníku;

–    v příloze ZA (informativní): vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU
2000/9/EC týkající se lanových drah pro osobní dopravu: doplnění dvou základních požadavků
směrnice (4.4 a 7.3.2) podle kapitoly 9.

Tento dokument tvoří část normalizačního programu přijatého technickým výborem pro
bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu CEN. Tento program zahrnuje následující
normy:

EN 1907 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Terminologie

EN 12929 (všechny části) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Všeobecné požadavky

EN 12930 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Výpočty

EN 12927 (všechny části) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana

EN 1908 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Napínací zařízení



EN 13223 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Poháněcí a další mechanická zařízení

EN 13796 (všechny části) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy

EN 13243 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Elektrické příslušenství mimo poháněcí
zařízení

EN 13107 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Stavební objekty

EN 1709 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Inspekce před uvedením do provozu,
údržba, provozní kontroly a zkoušky

EN 1909 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Obnovení provozu a evakuace

EN 12397 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz

EN 12408 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Zabezpečení kvality.

Společně tyto normy tvoří skupinu norem pro navrhování, výrobu, údržbu a provoz všech zařízení
instalovaných pro osobní lanovou dopravu.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou
normu:
Belgie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko,
Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Srbsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.



1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro obnovení provozu a pro evakuaci osob
z osobních lanových drah s výjimkou lyžařských vleků. Tato norma se vztahuje na různé druhy
zařízení a bere v úvahu jejich prostředí.

Tato norma stanoví požadavky mající vztah k metodám a zařízením, které se používají k zajištění
bezpečnosti cestujících lanovými drahami v případě delšího zastavení zařízení.

Tato norma zahrnuje pouze situace vyplývající ze znehybnění vozů, i když cestujícím nehrozí
bezprostřední nebezpečí.

Nezahrnuje zvláštní činnost vyplývající z nehod.

Obsahuje požadavky mající vztah k zabránění úrazů a k ochraně pracovníků bez ovlivňování aplikace
národních požadavků vztahujících se konstrukční předpisy nebo zákony, nebo na ochranu určitých
skupin osob. Nevztahuje se na zařízení pro dopravu nákladů po laně nebo na výtahy.

Nepojednává o konstrukčních provedeních vozů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


