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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 13107:2016 je českou verzí opravy EN 13107:2015/AC:2016-07. Překlad byl zajištěn Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 13107:2016 is the Czech version of the Corrigendum EN 13107:2015/AC:2016-07. 
It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

Národní předmluva 
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Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – 
Civil engineering works 

Prescriptions de sécurité pour les installations 
à câbles transportant des personnes – Ouvrages 
de génie civil 

Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen 
für den Personenverkehr – Bauwerke 

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2016-07-06 pro začlenění do tří oficiálních jazykových verzí EN. 
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V článku 7.2.3.7 se rovnice nahrazuje takto: 

„ ( )w s d f p e refF c c c q z A= ⋅ ⋅ ⋅  (1)“ 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
 
 
ČSN EN 13107 OPRAVA 1 
 
 Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 
 Rok vydání 2016, 4 strany 
501088 Cenová skupina 998 

+!5J6BD5-abaiic! 


