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Předmluva

Tento dokument (EN 15288-2:2008) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, hrací plochy
a ostatní potřeby a zařízení pro rekreaci“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2009 dát 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 března 2009.

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.

EN 15288 se společným názvem Plavecké bazény sestává z těchto samostatných částí:

Část 1 Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů●

Část 2 Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů●

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Existuje široký okruh typů bazénů, od vodních parků s tisíci návštěvníky za den, bazény pro veřejnost,
až po hotelové bazény a bazény v penzionech. Takový široký okruh předpokládá zavedení různých
bezpečnostních požadavků, vzhledem k různým úrovním nebezpečí. Mělo by se také vzít v úvahu, že
u plaveckých bazénů typu 1 se předpokládá dohled na okrajích bazénů, zatímco u dalších typů se to
nepožaduje.

Na základě úplného posouzení rizika by měli provozovatelé plaveckých bazénů vzít v úvahu rozumně
předvídatelné riziko a zajistit bezpečnost uživatelů, přičemž se musí zvážit také technické nebo
komerční faktory.

Při posuzování rizika by měli vzít provozovatelé bazénů v úvahu také EN 15288-1.

Tato evropská norma zahrnuje požadavky, doporučení a poznámky. Zatímco shoda s požadavky je
závazná, doporučení představují nejvhodnější cestu k dosažení bezpečnosti a poznámky uvádějí



doplňující informace a/nebo vysvětlení.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů klasifikovaným
v kapitole 4. Je určena pro uživatele zabývající se provozováním a řízením klasifikovaných plaveckých
bazénů. Uvádí přehled rizik pro personál a uživatele veřejných plaveckých bazénů a uvádí opatření
potřebná pro dosažení bezpečnosti.

Tato evropská norma má omezenou působnost pro klasifikované bazény, které mají oddělené
prostory u řek, jezer nebo moře. Mohly by být však použity požadavky pro bezpečné metody a dohled
v případech, kde to bude relevantní.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


