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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Vzduchotechnika Aquaparku 

Autor práce: Jakub Federla 

Oponent práce: Ing. Ondřej Jelínek, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického a klimatizačního zařízení pro objekt 

plaveckého bazénu. Funkcí daného zařízení je tvorba kvalitního interního mikroklimatu, 

přičemž vzduchotechnické zařízení zajišťuje větrání objektu a pokrytí tepelných ztrát a zátěže 

větráním a odvlhčení vzduchu v letním období. Teoretická část práce se zabývá teorií vlhkého 

vzduchu a problematikou použití dezinfekčních přípravků a z toho vznikajících problémů 

(trichloramin a další zdraví ohrožující chemické látky). Výpočtová část se zabývá kompletním 

návrhem vzduchotechnického a klimatizačního zařízení, včetně potřebných výpočtů. Poslední 

část práce představuje samotný projekt. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) V úvodu teoretické části zmiňujete, že obecně je na stavbu kladen požadavek na 

minimální požadovanou výměnu vzduchu 25 m3/h. Z čeho je tento požadavek stanoven? 

Platí tento požadavek obecně na všechny stavby? Jaké parametry, vstupní požadavky a 

okrajové podmínky vstupují do procesu určování hodnoty výměny vzduchu? 

2) V teoretické části uvádíte, že rozvody vzduchotechniky v bazénových halách je nutné 

provádět zásadně z nerezové oceli. Je možné zvolit alternativu? Jaký je cenový rozdíl mezi 

jednotlivými použitelnými materiály? V technické zprávě zmiňujete, že bude použito 

standardní potrubí z pozinkovaného plechu. Jaký vliv na potrubí bude mít chemické 

složení dopravované vzdušniny? 
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3) Jako přívodní element pro přívod vzduchu navrhujete štěrbinové vyústky s poznámkou 

o možnosti nastavení až 5 obrazů proudění. Jak vypadá obraz proudění pro zimní 

období, letní období a přechodné období? Jakým způsobem bude nastaven jiný obraz 

proudění (ruční ovládání, automatické přenastavení servopohonem, nebo jiné řešení?)  

4) Jaká dávka vzduchu pro zařizovací předměty v m. č. 202 byla zvolena? Který předpis 

určuje množství vzduchu pro zařizovací předměty v občanských stavbách? 

5) Popište princip řízeného odvlhčování přiváděného vzduchu použitého ve vaší aplikaci. 

Existují i jiné způsoby odvlhčování vzduchu systémy VZT? 

6) Při ověřování návrhu akustických parametrů sání vzduchu do exteriéru uvádíte 

vzdálenost k posluchačům 35 m. Jakým způsobem jste stanovil tuto vzdálenost. 

Neovlivňuje vám vyzařovaná akustická energie na sání vzduchu chráněný venkovní 

prostor stavby? Jak jste stanovil směrodatnou hodnotu určeno NV na 60 dB(A) (str. 75 a 

76) – pro venkovní prostředí jsou posuzovány jiné hodnoty. 

 

Připomínky: 

Norma na označení tříd filtrace vzduchotechnických filtrů ČSN EN 779 už není platná. Třídy 

filtrace se nyní označují podle ČSN EN ISO 16890. Použité názvosloví není zcela korektní. Ve 

výkresech nejsou kóty zakresleny podle platných zásad pro zakreslování stavebních výkresů. 

 

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 1. 6. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


