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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 959:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, dětská hřiště
a ostatní potřeby a zařízení pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 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 června 2019.

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

Tento dokument nahrazuje EN 959:2007.

V porovnání s EN 959:2007 byly provedeny následující změny:

a)   byla přidána definice pro „oko“;

b)   byla přidána definice pro „karabinu“;

c)   článek 4.1 „Materiály“ byl aktualizován a byly do něj přidány třídy pro zavrtávané skoby;

d)   článek 4.2 „Konstrukce“ byl aktualizován a byla změněna celková tloušťka okraje oka;

e)   článek 5.3.2 „Určení nosnosti“ byl aktualizován;

f)    kapitola 6 „Značení“ byla aktualizována;

g)   kapitola 7 „Informace poskytované výrobcem“ byla aktualizována;

h)   byla zařazena informativní příloha C „Korozní praskání ocelových skob“;

i)    příloha C „Obecné pokyny pro umístění zavrtávaných skob“ byla změněna na přílohu D;

j)    ediční úpravy;

k)   byly uvedeny nové třídy zavrtávaných skob konstruovaných speciálně pro horní části trasy pro
spouštění/slaňo-
vání.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 



Úvod
Text tohoto dokumentu vychází z normy Mezinárodní horolezecké federace UIAA P (Union
International
des Associations d,Alpinisme), která byla vypracována za mezinárodní účasti.

Tento dokument je součástí souboru norem pro horolezeckou výzbroj, viz příloha A.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zavrtávané skoby,
které se používají při horolezectví včetně stěnového lezení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


