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Bezpieczeństwo a Parki Linowe – sprzęt ochrony osobistej 1

działania jest udzielanie inwestorom informacji

Podsumowanie części nr 1 i 2 z biuletynów nr 1 i 2.

1

na temat wszelkich spraw formalno - prawnych i
technicznych związanych z budowaniem Parków
Linowych oraz Alpinistycznych Parków Przygody.

Bezpieczeństwo a Parki Linowe – sprzęt ochrony osobistej
Porównanie systemów asekuracji własnej do parków linowych oferowanych przez
różne firmy na rynku polskim - podsumowanie części nr 1 i 2 z biuletynów nr 1 i 2.
Hubert Warchał

Reasumując kwestie bezpieczeństwa rozwiązania opartego o bloczek typu Tandem w
porównaniu z „Systemem Francuskim” podsumowując informujemy, że:
Zdjęcie. Bloczek Tandem

1. Przy wpinaniu bloczka typu Tandem można popełnić aż 3
pomyłki i raz nie wpiąć. W sytuacji przebywania na
wysokości, zdenerwowania, podniecenia nie trudno o błąd.
W praktyce możemy mieć z takim wadliwym wpięciem do
czynienia. Przypadki takie miały już miejsce.
2. Nie oznacza to, że bloczek Tandem jest złym
rozwiązaniem. On po prostu nie jest do tych zastosowań
przeznaczony. Jest to sprzęt dla profesjonalistów takich jak:
wspinacze, alpiniści, grotołazi, pracownicy wysokościowi, itp.

Zdjęcie. System Francuski.
3. Stosując na parkach linowych „System Francuski”
spełniamy 2 podstawowe zasady wspinaczki:
a) Zasadę podwójnej asekuracji,
b) Zasadę trzech punktów podparcia – wszystkie
operacje sprzętem możemy wykonać jedną ręką.
4.”System Francuski” wpinamy od razu bezpiecznie.
5. Zgodnie z Dyrektywą Rady 89/656/EWG - w sprawie
minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia … (Artykuł 4.1).
Punkt 3) ... „Indywidualne wyposażenie ochronne,” czyli nasz system asekuracji
„musi: –„
Podpunkt „d) na ile to możliwe, zapobiegać bądź zmniejszać istniejące lub
potencjalne zagrożenia, nie powodując jednocześnie samo w sobie zwiększania
ryzyka.”
Zalecamy więc stosowanie rozwiązania, które spełnia zasady i przepisy czyli w tym
przypadku (porównaniu) „System Francuski”.
Możemy zatem śmiało przypisać Systemowi Francuskiemu nazwę „System Europejski”
gdyż jako jedyny posiada aż tyle zalet.

