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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Vzduchotechnika ve sportovním centru 

Autor práce: Martina Měcháčková 

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

Popis práce: 

Tématem bakalářské práce je návrh vzduchotechnických jednotek ve sportovním centru. Práce 

je rozdělena do tří částí. První část se věnuje teorii. Teorie je zaměřena na bazénové haly, vnitřní 

mikroklima bazénových hal, vlhký vzduch, odvlhčení a v neposlední řadě návrhem jednotek do 

prostorů se zvýšenou vlhkostí. 

Druhá část je zaměřena na samostatný návrh vzduchotechnických jednotek. V objektu jsou 

navrženy tři jednotky. Zařízení č. 1 pro tenisové kurty, zařízení č. 2 pro hygienické zázemí a 

zařízení č. 3 pro bazénovou halu. V poslední části je zpracována projektová dokumentace. 

 

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) Udáváte, že maximální měrná vlhkost vzduchu pro bazénové haly je 14,3 g/kg. Je tato 

hodnota. Jak pocit dusna definují například normy DIN nebo ASHRAE? 

2) Pro provoz absorpčního vlhčení je nutné zajistit regeneraci silikagelu. Jakým způsobem 

se regeneruje absorpční vrstva výměníku? 

3) Doporučila byste umístění vzduchotechnické jednotky pro bazény do venkovního 

prostoru? Zdůvodněte proč ano/ne. 

4) Na základě čeho byla zvolena délka přechodového kusu u tlumičů hluku ve strojovně 

VZT? Jaký vliv má délka přechodového kusu na tlakové ztráty a akustické projevy 

proudícího vzduchu? 

5) Proč jsou požární klapky pouze u některých potrubí procházejích ze strojovny VZT? Jaké 

jsou požadavky podle ČSN na vedení potrubí bez nutnosti instalace požární klapky? 
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V případě, že požární klapka není instalovaná na hranici požárního úseku, jaké jsou 

požadavky na montáž předsazené požární klapky? 

6) V HX diagramu na str. 33 je v zimním období uvažováno s vlhčením vzduchu na hodnotu 

35 % rH. Popište, jaké máme obecně druhy vlhčení v psychrometrii, jejich výhody a 

nevýhody. 

 

Poznámky: 

V tabulce 9 (str. 53) uvádíte průtok vzduchu pro tenisové kurty 13 000 m3/h, v tabulce 12 (str. 

57) uvádíte průtok vzduchu pro tenisové kurty 26 000 m3/h, ve výkrese Půdorys 1.NP uvádíte 

průtok vzduchu 6500 m3/h, je zde patrná nesourodost při zpracování návrhu. Pro odvod 

vzduchu z tenisové haly lze volit z hlediska funkčního a estetického i vhodnější prvky. 

 

 

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 7.6.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


