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Tým

Navrhujeme nejvhodnější dlouhodobá řešení

Tým ROPES je tvořen dvěma zkušenými inženýry, kteří strávili 
mnoho let prací pro jednoho z předních světových výrobců lanových 
drah. Od založení společnosti ROPES v roce 2013 využívají jejich 
dlouholeté zkušenosti a znalosti s cílem realizovat nejvhodnější 
a bezpečná řešení lanových drah svých klientů. Hlavní sídlo 
 společnosti se nachází v městečku Vinyl v Jižním Tyrolsku (Itálie), 
kdy pobočka v Mnichově se stará převážně o německý trh.

Specializujeme se na inženýring lanových drah, včetně návrhu 
a poradenství, plánování, projektování a realizaci projektů, stejně 
jako inspekci lanových drah a jejich schvalování, periodickou 
inspekci a testování komponent.

Navíc se zaměřujeme i na celkové plánování lyžařských 
a rekreačních oblastí, včetně všech fází – od počáteční analýzy 
a konceptu po plánování a realizaci.

Z oblasti architektury a projektového managementu  zajišťujeme 
např. koncept a návrh, plánování a inženýring, vyhlašování 
 výběrových řízení, stejně jako samotnou realizaci.

www.ropes.cc



Inženýring lanových drah
Odborné znalosti na úrovni výrobců lanových drah

S více než 50 navrženými a realizovanými lanovkami po celém světě 
pro předního světového výrobce lanových drah se můžeme opřít  
o dlouholeté zkušeností. Pomocí certifi kovaných výpočetních programů 
jsme jednou z mála kvalifikovaných kanceláří, která může vypočítat 
dráhu podle normy EN 12930 a nabídnout Vám rozsáhlé inženýrské 
služby pro výstavbu nových nebo použitých lanových drah a také pro 
úpravy a speciální řešení lanových drah. 



Naše odborné kompetence
Realizace od A do Z 

Koncept
Prohlídka lokality nebo Google Earth analýza 
Studie proveditelnosti a poradenství
Návrh řešení
Odhad nákladů 

Plánování
Prohlídka lokality
Výpočet dráhy podle normy EN 12930
Licence/stavební povolení
Vyhlášení výběrových řízení

Projektové plánování 
Projektová dokumentace technologie lanové dráhy a stavby 
Výpočty a statistiky technologie lanové dráhy 
Konstrukční výpočty 
Projekt management

Realizace
Projekt management stavby a instalace 
Uvedení do provozu
Asistence při kolaudaci



Inspekce lanových dráhy 
Zkušenostmi k bezpečnosti

Ve spolupráci s úředně ověřenými zkušebními a inspekčními orgány 
provádíme následující inspekce lanových drah a komponentů:

 Inspekce nových a použitých lanových drah
 Pravidelné a dodatečné inspekce 
 Defektoskopické inspekce lana
 Testování komponentů 
 Kontrola vrat, jeřábů a výtahů, vyprošťovací techniky atd.
  Posuzování shody ES jako autorizovaná osoba podle  2000/9/EC 

a následné vydání osvědčení ES o shodě v souladu s  „Modulem B“, 
„Modulem F“ a „ Modulem G“



Přehled našich referencí 
 naleznete na www.ropes.cc
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