Šatní skříně versus bezpečnost

Jeden z problémů, který trápí provozovatele veřejných koupališť, bazénů a center
volného času, je kromě jiných také odolnost a bezpečnost šatních skříní.

I.

CO JIŽ BYLO ŘEČENO

Šatní prostory bazénu a sportovišť mají charakteristické klima a také provozní
nároky kladené na vybavení těchto prostor jsou specifické. Proto také šatní skříňky
musí splňovat nároky tohoto provozu.
Základním rozhodovacím faktorem pro vhodnou volbu provedení skříní je:
a)
b)
c)

materiálové provedení
tvary a velikosti skříní
vhodné zámkové systémy

ad a) Materiálové provedení skříní se odvíjí od vlhkosti a agresivity prostředí.
Pro šatny venkovních bazénů a šatny přímo spojené se sprchami či volným přímým
spojením s bazénem je nutno volit dnes již dostupný vysokotlaký laminát. Tento
materiál je obecně na trhu známý jako kompaktní deska, vyniká svou odolností proti
vodě, snadnou údržbou a desinfekcí.
ad b) Zvolit vhodné rozměry a umístění skříní velmi usnadní orientaci
návštěvníků v prostorách šaten a poskytne komfort, díky kterému se budou do
zařízení rádi vracet. Proto věnovat pozornost otázce dispozičního řešení šaten je také
nasnadě. Jinak budou řešeny šatny pro venkovní koupaliště a jinak pro vnitřní
plavecký bazén a jinak budou řešeny šatny např. fitcentra. V případě, že máte malé
šatny, je vhodné pouvažovat o netypických tvarech skříní jako jsou tzv. „Z“, která
umožňují dostat dva účastníky do jedné rovné skříně. Oponenti těchto typů skříní
upozorňují na nedostatek místa v tomto provedení, avšak i tato skříň může být
pohodlná, když se zvolí dostatečná šířka.
ad c) Zámkové systémy rozhodují o kvalitní funkci šatnového hospodářství.
V současné době se na sportoviště a bazény nejvíce upřednostňují samoobslužné
zámky různých typů a provedení. Například mincovní zástavní zámek, kartový zástavní
zámek nebo moderní elektronické zámky.

II.

CO JE NOVÉHO

Nově na náš trh firma Frajt
s.r.o. zavedla nový typ šatních
skříní. Poprvé byly použity na
Aquaparku v Kladně. Hlavním
kritériem
pro
konstrukci
nových skříní bylo zvýšení
jejich bezpečnosti. To se
povedlo
díky
hliníkovým
profilům, které tvoří základní
ztužující prvky a jako rám
ohraničují kompaktní desky,
zároveň tvoří průběžný skrytý

pant a pevný profil (protikus) k zámku.
Tato nová generace skříní je významným krokem k zlepšení bezpečnosti šatních
prostor a spolu s kvalitními zámky, jako jsou zámky například od firmy SAG, tvoří
komfortní a bezpečný celek. Výhodně se nová generace skříněk používá i jako
trezorové boxy jak pro vnitřní bazén, tak venkovní koupaliště. Velmi příjemnou
zprávou je, že cenová hladina se udržela a nedošlo k zvýšení cen, na rozdíl od posunu
kvality a bezpečnosti.
Novým trendem jsou také elektronické zámky pro skříňky. V případě
elektronických zámků je třeba s ohledem na bezpečnost uvést, že nejbezpečnější
systém je ten, který nelze snadno poškodit. Proto jako nejspolehlivější se osvědčil
bateriový zámek bez rozvodu kabeláže do skříní. Z několika instalací kabelovaných
zámků, které jsme navštívili (jako je i Aquapark Most), můžeme zhodnotit, že
provozovatelům přináší nemalé problémy a nezřídka se stalo, že jsme viděli vysazené
dveře skříní, protože zámky neplnily svou funkci.
Pokud už se provozovatel nebo investor rozhodne pro řešení zamykání skříní na
elektronický zámek, je výhodné tuto službu kombinovat i s elektronickými zámky na
dveře, a tak používat pouze jedno médium pro zamykání.
Další výhodou je pak kombinace se vstupním elektronickým a platebním
systémem, popřípadě systémem pro docházku zaměstnanců a pro občerstvení.
Provozovatel dosáhne kontroly nad pohybem návštěvníků, přehled o návštěvnosti a
ekonomické vyhodnocení provozů.
Naše firma nabízí kompletní řešení přístupových systémů včetně turniketů sběračů
čipů dobíjecích automatů a čteček, a to i pro náročné zákazníky s atypickým
designovým řešením.
Také pro vyřešení otázek nejvhodnějšího nastavení systému pro daný areál
zpracováváme provozní studii a spolu s provozovatelem areálu vytváříme
tzv.realizační tým.
Ze zkušeností se nám potvrdilo, že takto provedená dobrá příprava napomáhá ke
zvládnutí prvního šoku ze zavedení nového systému.
Elektronické přístupové systémy z hlediska bezpečnosti, provozu a řešení jsou
další kapitolou, kterou se budeme zabývat podrobněji v časopise Bazén & Sauna
Bezpečnost je široký pojem a může skrývat mnoho aspektů, jedním jsou i
bezpečné šatní skříňky. V tomto ohledu se postupně daří věci vylepšovat a přispět tak
ke zvýšení standardu šatnových prostor v areálech volného času.

