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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:  Větrání komplexu bazénů a sportovních zařízení
Jméno autora: Bc. Eva Kuková
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: K125
Oponent práce: Ing. Lukáš Došek
Pracoviště oponenta práce: TechOrg s.r.o.

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání náročnější

Zadání je náročné díky velikosti řešeného objektu (několik bazénů + sportovní hala, zázemí). Problematika větrání bazénů
sama o sobě je také poměrně složitá. Osobně bych preferoval spíše podrobnější řešení menší části objektu (např. sportovní
hala + jeden bazénový komplex, ne oba).

Splnění zadání splněno

Zadání je splněno, je vypracována rešerše i zpracován projekt VZT.

Zvolený postup řešení správný

Rešerše správně zmiňuje dva základní předpisy – vyhl. 238/2011 a VDI 2089. Projektová část je na jednu stranu někdy až
zbytečně podrobná (např. výpočet tlakových ztrát by stačilo zpracovat jen pro část systému), jinde naopak není zcela
dotažená (někde chybí regulační klapky, nejsou zakresleny tlumiče u všech jednotek apod.).

Odborná úroveň C - dobře

Rešerše stručně a přehledně shrnuje základní požadavky na větrání bazénů. Oceňuji, že část textu je věnována i větrání
chlorovny, které má svá specifika.
Stanovení koncepce větrání tzn. rozdělení objektu do jednotlivých VZT systémů a stanovení způsobu distribuce vzduchu
v bazénech je provedeno správně, např. u bazénu je vhodně navržena kombinace ofuku prosklených ploch podlahovými
vyústkami spolu s distribucí vzduchu dýzami (s ohledem na šířku haly) pod stropem a odvodem na protější stěně rovněž
pod stropem. Při výpočtu odparu z bazénu je bohužel uvažováno s nesprávnými výpočtovými údaji pro interiér. Zvolených
30°C 60% odpovídá 16g/kg, což překračuje mez dušnosti 14,3g/kg, vypočtený odpar je tedy menší, než jaký by měl správně
být. Autorka přitom v rešerši hodnotu 14,3 g/kg jako mez dušnosti sama zmiňuje. Výsledná chyba je asi 14 %, což už není
zanedbatelný rozdíl. Celý VZT systém by měl být o to větší. Odvody z WC jsou v některých případech nesprávně zaústěny
do bazénové jednotky.
Větrání sportovní haly je správně rozděleno na hlediště a hrací plochu. Hrací plocha je větrána nikoli centrální jednotkou,
ale střešními jednotkami typu Rooftop, což je pro halu vhodné řešení.
Prostorové řešení strojoven VZT je správné, jednotky jsou dobře umístěny z hlediska servisu apod.
Výpočet tlakových ztrát je pravděpodobně chybný, největší tlakové ztráty vznikají na tvarovkách, nikoli na rovných kusech,
jak je vypočítáno v diplomové práci.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře

Jazyková úroveň bez připomínek. Některé části (výpočty tlak. ztrát a množství vzduchu) jsou zbytečně dlouhé a mohly by
být kratší a přehlednější. Rozsah práce by mohl být i menší (co do počtu řešených prostor), ale o to podrobnější.
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně

Výběr zdrojů bez připomínek. Citace rovněž.

Další komentáře a hodnocení

-

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Práce je rozsáhlá a obsahuje hodně podčástí – výpočet množství vzduchu, tlakových ztrát, návrh VZT jednotek.
V některých výpočtech jsou chyby, nicméně koncepce větrání je zvolená správně.

Otázky k obhajobě:
1. Jaký materiál potrubí je vhodný do prostředí bazénů?
2. Jaké jsou hlavní výhody střešních větracích jednotek typu Rooftop oproti centrálnímu řešení s VZT

jednotkou?
3. Proč není správně zaúsťovat odtahy z WC do bazénové jednotky?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm   C - dobře.
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