
TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych 
w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group. Jej domeną  
jest certyfikacja wyrobów, technologii, systemów zarządzania i personelu.

System asekuracji
System asekuracji stanowi 
najważniejszą część parku 
linowego, od niego zależy 
bezpieczeństwo użytkowników. 
Najlepszym rozwiązaniem jest 
tzw. system asekuracji ciągłej, 
który umożliwia przejście danej 
trasy bez potrzeby przepinania 
karabinków na każdej z przeszkód. 
Użytkownik wpina się do systemu 
na pierwszej przeszkodzie trasy  
i odpina się na końcu trasu.  
W Polsce jest to jednak dość 
rzadko spotykane.

Normy bezpieczeństwa
Wymagania bezpieczeństwa, jakim powinny 
odpowiadać parki linowe, podane są w normach: 
PN-EN 15567-1:2008 Urządzenia sportowe 
i rekreacyjne -- Tory linowe -- Część 1: 
Wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań oraz PN-EN 15567-2:2008 
Urządzenia sportowe i rekreacyjne 
-- Tory linowe -- Część 2: Wymagania 
eksploatacji.

Norma wymaga, aby przed 
włączeniem do użytkowania park 
linowy przeszedł inspekcję odbiorczą 
niezależnej jednostki badawczej. 

Stan techniczny wyposażenia 
Codzienne kontrole wyposażenia 
parku mają wyeliminować 
niebezpieczeństwa związane 
m.in. ze zużywającymi się 
elementami parku linowego 
oraz z ewentualnymi aktami 
wandalizmu.

Środki ochrony indywidualnej
Użytkownik przed wejściem do parku 
otrzymuje przeważnie zestaw składający  
się z uprzęży, lonży, bloczka, karabinka/
karabinka zintegrowanego i kasku.  
Wszystkie te elementy powinny mieć 
odpowiednie certyfikaty i/lub atesty.

Zabezpieczenia 
Obowiązuje reguła, co najmniej 
jednego punktu asekuracji. 
Lonże wyposażone są na ogół 
w dwa karabinki. Przechodząc 
między przeszkodami, 
użytkownik najpierw odpina 
jeden karabinek i przepina go 
do odpowiedniej liny drugiej 
przeszkody, a następnie robi 
to samo z drugim karabinkiem. 
Dzięki temu jest cały czas 
przypięty do liny, co najmniej 
jednym karabinkiem.

Rola obsługi parku
Osoba szkoląca musi omówić sposób 
pokonywania tras oraz asekuracji  
i sprawdzić przyswojenie wiedzy  
przez użytkownika w praktyce.

Trasa treningowa
Każdy park linowy powinien być 
wyposażony w trasę treningową, 
zamontowaną na małej wysokości, 
z rozwiązaniami konstrukcyjnymi, 
przeszkodami i takim systemem  
asekuracji, z jakimi użytkownik  
spotka się na trasach parku. 

Coroczne inspekcje 
TÜV Rheinland Polska posiada akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji na wykonywanie odbiorów  
i corocznych inspekcji w parkach linowych.  
Pozytywna opinia tej jednostki świadczy o tym,  
że park linowy spełnia wymagania wyżej 
wymienionych norm i może być bezpiecznie 
użytkowany.


