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Navržená technologie 
Voda pro využití ve sprchách bude odebírána z okruhu velkého bazénu za filtrací. Za tímto 
odběrem bude umístěna čerpací stanice (AT stanice) užitkové vody (vody do sprch). Tato 
natlakovaná voda bude zaústěna do stávajícího bojleru (B1) pro ohřev teplé vody a z něj 
bude dále odcházet k jednotlivým směšovačům teplé a studené vody, které jsou umístěny u 
sprch. Voda musí být zdravotně zabezpečena, proto bude okruh doplněn o dávkovací čerpa-
dlo na chlornan sodný a o měření aktuální hodnoty volného chloru. Toto měření je možné 
připojit ke stávajícímu měření kvality pitné vody, kde je možnost archivace. 
 
Toto řešení je nutné doplnit o následující úpravy stávajících rozvodů: 

1) Ve sprchách jsou v současné době umístěny umyvadla, ve kterých bude zachována 
pitná voda. Pro teplou užitkovou vodu je tedy nutné přivedení samostatné větve TUV 
s vodou z vodovodního řádu.  

2) Vzhledem k tomu, že se v budově dále nachází kanceláře a občerstvení, bude pro ta-
to umyvadla osazen nový zásobníkový ohřívač na TUV o objemu cca 300 l. Stávající 
připojení sprch zůstane v nezměněném stavu, pouze je nutné zajistit samostatné zá-
sobování umyvadel. 

3) Dále bude možné přepnutí vody do sprch na vodovodní řad. Stane se tak automatic-
ky při poklesu tlaku bazénové vody. Pro řízení chodu AT stanice bude využit stávající 
řídící systém bazénové technologie.  

 
 

Rekapitulace: 
Po navržené úpravě budou od zásobníkových ohřívačů bojleru odcházet následující větve: 

- Bazénová užitková voda – jedna větev pro velký bazén, druhá větev pro dětský ba-
zén 

- TUV – z vodovodního řadu – jedna větev velký bazén, druhá větev dětský bazén, 
kanceláře a občerstvení a zázemí strojníků 

 
 
 
V Brně, 25.7.2013 
 


