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Abstrakt

Tato  bakalářská  práce  popisuje  realizaci  systému  měření  a  regulace  krytého  plaveckého 
bazénu a realizaci systému nadřazeného ovládání a sběru dat.

Část věnovaná systému měření a regulace popisuje návrh, tvorbu a implementaci systému na 
základě poskytnutých podkladů. Zvláštní pozornost je věnována návrhu řídícího systému bazénových 
technologií.

V  části,  věnované  realizaci  systému  nadřazeného  ovládání  a  sběru  dat,  jsou  podrobně 
analyzovány požadavky zadavatele a popsán návrh vhodného způsobu sběru, zpracování a archivace 
dat. Systém nadřazeného ovládání a sběru dat je navrhnut s cílém poskytnout koncovému uživateli  
komfortní  centralizované  pracoviště,  umožňující  monitorování  a  ovládání  všech  potřebných 
technologií.

Klíčová slova

měření  a  regulace,  nadřazené  ovládání,  sběr  dat,  zpracování  dat,  bazénové  technologie,  
realizace systému, monitorování

Abstract

This  bachelor  thesis  explains  solution  of  the  instrumentation  and  control  system and  the 
supervising control and data acquisition system of indoor swimming pool. 

It  explains  design,  creation  and  implementation  of  whole  solution,  according  to  input 
prerequisites.  Particular  observation  is  devoted  to  designing  control  systém  of  pool-related  
technologies. 

Supervising control and data acquisition system part contains close specification of submitter 
requirements analysis and designation of proper data acquiring, processing and archiving. Supervising 
control and data acquisition is designed to provide end-user accessible dispatch station for monitoring 
required technologies.
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proccessing, swimming pool technologies, system implementation, monitoring



Seznam použitých symbolů, zkratek a veličin

CAD -

ČSN -

DRM1 - označení nástěnného rozváděče systému MaR
DRM2 - označení nástěnného rozváděče systému MaR
EPOS - komerční název pro ekonomický, pokladní a odbavovací systém
H2SO4 -

JYTY - označení průmyslového ovládacího kabelu s plným jádrem
MaR - měření a regulace
MDB - Microsoft DataBase, elektronický formát uchování dat
MENERGA - typ vzduchotechnické jednotky
MODBUS -

-

NaOH -

Ni1000 - typ teplotního čidla
OPC - průmyslový standard meziprocesové výměny dat
PCD3 -

Profibus DP -

REMAK - typ vzduchotechnické jednotky
RIO -

RM1 - označení silového rozváděče bazénových technologií
RM2 - označení silového rozváděče bazénových technologií
RS485 -

SAIA - švýcarský výrobce průmyslových technologií
SAPHIR - řídící jednotka společnosti Siemens
SW - software
TUV - teplá užitková voda
VZT - vzduchotechnika
pH -

Computer Aided Drawing, souhrnné označení nástrojů výpočetní 
techniky určené k tvorbě kreseb
označení české technické normy vydané Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

kyselina sírová, v provozech bazénu používaná jako oxidační 
činidlo

komunikační protokol využitelný na sériových linkách a 
ethernetu

NaClO.5H2O pentahydrát chlornanu sodného, v provozech bazénu používaný 
pro chlorování vody
hydroxid sodný, v provozech bazénu používaný jako redukční 
činidlo

výrobní řada programovatelných automatů společnosti SAIA-
Burgess
průmyslový komunikační protokol navržen pro potřeby řízení v 
reálném čase

Remote Input Output, periferní zařízení programovatelných 
automatů

sériová komunikační linka, která na fyzické vrstvě využívá změnu 
potenciálu mezi dvěma vodiči; účastníci komunikace jsou 
vzájemně napěťově nezávislí

potential of hydrogen, bezrozměrová veličina určující kyselost 
sloučeniny; pH = -log(c(H3O+))
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 1. Úvod
Tématem mé bakalářské práce je  realizace „systému měření a regulace“ krytého plaveckého 

bazénu a „systému nadřazeného ovládání  a sběru dat.“ Tyto systémy jsem realizoval  jako součást  
dodávky slabouproudých systémů pro svého zaměstnavatele, Net Office Systémy spol. s r. o. 

Rekonstrukce  a  modernizace  krytého  plaveckého  bazénu  s  sebou  přináši,  v  současnosti, 
potřebu  nejen  provést  potřebné  stavební  práce,  ale  také  návrhnout  a  realizovat  větší  množství 
technické vybavenosti.

Potřeba implementace moderního vybavení vychází z požadavků, které lze obecně rozdělit do 
několika kategorií:

První kategorie zahrnuje požadavky vzniklé z potřeby zajistit prostředí pro klienty bazénu.  
Sem patří  ekonomické  a  pokladní  systémy,  elektronické  uzamykání  šatních  skříněk,  provoz  baru, 
apod. 

Další  požadavky  vznikají  z  potřeby  zajištění  bezpečnosti.  Ta  je  realizována  pomocí 
kamerového systému a elektronického zabezpečovacího systému.

Nejdůležitější a neobsáhlejší požadavky však pramení z potřeby zajistit dostatečnou kvalitu  
vody z hlediska zajištění komfortu a dodržení legislativních hygienických nároků. Je tedy nutná jak  
technologie zajišťující tepelnou a chemickou přípravu vody v bazénové vaně, tak technologie, které 
zajišťují  komfort  prostředí  bazénu,  zejména tedy vzduchotechnika,  vytápění  a příprava TUV. Tyto 
technologie lze označit souhrně jako: „Bazénová technologie.“ 

Bazénová technologie je doplněna o technologii řízení pohonů bazénových atrakcí.  Ta sice 
není nezbytná, nicméně zvyšuje prestiž a tedy i celkovou jakost služeb.

Vzhledem k tomu, že se první dvě kategorie požadavků váží k tématu mé bakalářské práce 
pouze okrajově, nebudu se jejich popisem blíže zabývat. S bazénovou technologií Vás v úvodu kratce 
seznámím.  Poté  přiblížím postup  při  návrhu řídícího  systému,  tvorby jeho software  a  společně  s 
ostatními technologiemi začlenění do společného systému visualizace centrálního stanoviště.
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 1.1. Bazénová technologie

 1.1.1. Centralní stanoviště

Jak jsem předeslal, lze bazenovou technologii začlenit do tří kategorií:

▪ Tepelná a chemická příprava vody
▪ Vzduchotechnika
▪ Vytápění a ohřev TUV

Byť  je  účel  těchto technologií  zřejmý a samotný provoz jednotlivých zařízení  je  většinou 
autonomní a nezávislý, mají tyto technologie jeden společný prvek: zdroj tepelné energie. Centrální 
stanoviště  umožní,  díky  archivaci  monitorovaných  dat,  získat  ucelený  přehled  nejen  o  provozu 
jednotlivých  technologií,  ale  i  tom,   jak  se  jednotlivé  technologie  vzájemně  ovlivňují.  Takto  lze 
následně provést např. optimální nastavení provozních parametrů zařízení, komfortně doladit denní 
plány řídících systémů, umožnit vzájemnou interakci zařízení, apod.

Centrální stanoviště však nabízí i další přínosy. Lze do něj relativně snadno začlenit i další  
technologie (bazénové i ostatní) a výrazně zlepšit celkový přehled nad plaveckým bazénem a snížit 
personální nároky. Možnosti personálních úspor jsou přiblíženy v kapitole 6.

 1.1.2. Tepelná a chemická příprava vody

Nejdůležitějším  prvkem celého  plaveckého  bazénu  je  bezesporu  samotná  bazénová  vana. 
Prakticky se jedná o nádrž, která je po okraj napuštěná vodou. Pokud však chceme tuto nádrž veřejně 
poskytnout pro účely plavání, musíme dodržet alespoň minimální hygienické předpisy.

Legislativně jsou hygienické požadavky na provoz bazénů zakotveny v zákoně č. 464/2000 
sb.,  kterým  se stanoví hygienické požadavky na koupaliště,  sauny a hygienické limity venkovních 
hracích ploch, vydaným na základě zákona č. 258/2000 Sb. § 108 odst. 1. 

Tento právní dokument, mimo jiné, určuje:

▪ Metodiku kontroly jakosti vody
▪ Hygienické požadavky
▪ Mikroklimatické podmínky a osvětlení
▪ Metodiku úpravy, recirkulace a výměny vody
▪ Mezní hodnoty měřených fyzikálních veličin
▪ Mezní hodnoty mikrobiologických nálezů laboratorní analýzy

3



Pomineme-li  podmínky  dodržené  stavební  dispozicí  a  podmínky  periodicky  laboratorně 
ověřované, získáme soubor fyzikálních veličin, které je nutné průběžně regulovat:

▪ Teplota vody [°C] (ohřev v předávací stanici)
▪ Napětí sondy detekující oxidačně redukční činidla [mV] (snížení výměnou vody)
▪ Koncentrace vázaného a volného chlóru [%] (aplikace NaClO·5H2O)

▪ Index pH [1] (aplikace H2SO4 nebo NaOH)

Obecně lze říci, že musíme zajistit tepelnou a chemickou úpravu vody. V současnosti lze ohřev 
i aplikaci činidel provádět zcela automatizovaně pomocí běžně dostupných chemických regulátorů, 
sond a  dávkovačů.  Tyto  technologické celky však vycházejí  z  předpokladu,  že  ohřev  i  úprava  je 
aplikována na protékající vodu (potrubím), přičemž průtok touto technologií zajištěn není.

Nejen pro účely úpravy vody, ale i pro potřebu recyklace a výměny vody je tedy zapotřebí 
zajistit  přečerpávaní vody z nádrže přes filtry a následně přes uvedené technologické prvky.  Takto  
zřízené sousledí technologií se označuje jako bazénový okruh. Blokové schéma bazénového okruhu je 
znázorněno na obrázku 1.
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Obrázek 1 - Blokové schéma bazénového okruhu
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Výskytem osob v bazénové vaně a dopouštěním upravené vody dochází k přelivu vody přes 
okraje bazénové vany do záchytných jímek, které soustředí přetékanou vodu do tzv.  akumulačních 
nádrží. Akumulační nádrže zajišťují cirkulačním čerpadlům okruhu trvalý přísun vody coby čerpaného 
média a umožňují  tak trvalý chod okruhu.  Hladinu akumulačních nádrží je proto nutné regulovat. 
Regulace  této  technologie  je  jedno  z  témat  zadání  bakalářské  práce  a  je  jí  detailněji  věnována 
kapitola 2.

Blokové schéma bazénového okruhu znázorňuje tři provozní režimy oběhu vody. V režimu A 
dochází k vypouštení bazénu jejím přímým přečerpáváním do kanalizace. Režim B je běžný provozní  
stav, kdy je voda přečerpávána z akumulační nádrže přes filtry a jednotlivé technologie úpravy vody 
zpětně do bazénové vany. Pravidelně je v rámci údržby okruhu v režimu C navozeno čištění filtrů 
změnou  orientace  průtoku  vody filtry  do  kanalizace.  Jednotlivé  režimy jsou  přepínány manuálně 
pomocí vícecestných ventilů.

 1.1.3. Vzduchotechnika

Hygienickými požadavky je taktéž určeno mikroklima prostředí  bazénu,  zejména teplota a 
vlhkost vzduchu v bazénové hale. Teplota vzduchu musí být o 1-3 °C vyšší než teplota vody. Vyšší  
teplotu vzduchu je nutné udržovat nejen z hygienických důvodů, ale také proto, že v případě nižší  
teploty vzduchu by docházelo k odpařování bazénové vody. Udržování vyšší teploty však současně 
trvale zvyšuje vlhkost vzduchu, kterou je nutné snižovat.

Vzduch se předehřívá tepelnou rekuperací vzduchu z haly a následně ohřívá pomocí tepla ze  
společného zdroje, vlhkost vzduchu je snižována jeho kondenzací.

Abychom zamezili zamlžování oken v bazénové hale, je zapotřebí vzduch výduchů na okna 
dohřát na teplotu o 5-10 °C vyšší než teplota vzduchu v hale. 

Rekuperace,  dohřev  a  kondenzace  vzduchu  je  zajištěna  řídícím  systémem  příslušného 
vzduchotechnického  zařízení.  Regulace  dohřevů  je  součást  této  bakalářské  práce  a  je  popsána  v  
kapitole 2.

 1.1.4. Vytápění a ohřev TUV

Vytápění  a ohřev TUV je zajištěno pomocí společného zdroje tepla. Tato technologie není  
přímým tématem této bakalářské práce a bude zmíněna pouze v souvislosti s centrálním stanovištěm v 
kapitole 4.
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 2. Rozbor a návrh řídícího systému

 2.1. Rozsah celkového řešení MaR

 2.1.1. Okruhy technologií

Na  základě  požadavků  a  dokumentů  dodaných  zaměstnavatelem,  byl  rozsah  řešení  MaR 
vymezen pro tyto okruhy technologií:

• Vzduchotechnika
• Bazénová technologie
• Předávací stanice
• Přístupový a ekonomický systém EPOS
• Atrakce

Zadáním realizace  MaR a  systému  monitorování  a  ovládání  centralním  stanovištěm bylo 
implementovat všechny jednotlivé prvky těchto technologií do visualisace a měřené fyzikální údaje 
společně se sledovanými událostmi archivovat. Analýzou podkladů k technologiím jsem určil, které 
prvky budou zahrnuty do řídícího systému a které přímo do visualizace. 

Některá  zařízení  nebylo  možné  do  visualizace  začlenit,  jelikož  k  nim  nebyla  poskytnuta 
potřebná dokumentace. Nejčastějím důvodem nezačlenění zařízení do visualizace však byla absence 
potřebného rozhraní.

 2.1.2. Vzduchotechnika

Technologie vzduchotechniky krytého bazénu využívá dvě jednotky MENERGA, typ 37 19 11 
a  typ  35 19 01.  Jedná  se  o  plně  autonomní  jednotky  s  vlastním  ovládacím  panelem  a  řídícím 
systémem.

Komunikace s těmito jednotkami je možná na fyzické vrstvě pomocí rozhraní RS485. Využívá 
se přitom komunikační protokol MODBUS.

Pro  potřeby  začlenění  jednotek  Menerga  do  systému  centrálního  stanoviště je  využito 
samostatné komunikační linky serveru. Technologie není začleněna do řídícího systému.

Vzduch prostoru pokladen a šaten je upravován rekuperačními moduly REMAK. Rovněž se 
jedná o plně autonomní jednotky, které dle původního návrhu měli být začleněny do řídícího systému 
tak,  že  dodavatel  technologie  určí  fyzické  rozhraní  pro  snímání  bezpotenciálových  kontaktů 
signalizujících stav zařízení.

V závěrečné  fázi  realizace  projektu však  došlo ke změně  řízení  jednotek  pomocí  řídících 
systému  Siemens  SAPHIR.  Původně  vyhrazené  binární  vstupy řídícího  systému byly uvolněny a 
rekuperační  jednotky  jsou  začleněny  přímo  do  systému  centrálního  stanoviště  pomocí  rozhraní  
Siemens Rainbow OPC wrapper.
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 2.1.3. Regulace dohřevu VZT

Dle zadání mají být dohřevy VZT, označené v projektové dokumentaci bazénové technologie 
jako VZT 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 a 7.2, zahrnuty do řídícího systému MaR. 

Regulace bude probíhat na základě určeného, žádaného teplotního rozdílu vzduchu na výstupu 
dohřívací  armatury a rozdílu teplot  před a za armaturou.  Teploty budou snímány teplotními  čidly, 
akční zásah bude realizován pomocí servoventilu průtoku topné vody ohřívací armatury příslušného 
potrubí vzduchotechniky.

Fyzicky  má  být  regulace  součástí  řídícího  systému.  Systém  bude  využívat  celkem  12ti 
analogových údajů teplotních čidel (6x před a 6x za dohřevem) a 6ti analogových výstupů 0-10  V 
(regulace průtoku topné vody armaturou).

Součástí  rozvaděče  MaR  budou  přepínače  stavu  jednotlivých  dohřevů  (STOP, 
AUTOMATIKA)

Jelikož  tato  regulace  nebyla  zohledněna  ve  stavebním projektu,  bylo  později  při  realizaci 
zapotřebí instalovat kabelovou chráničku v dilatační spáře do prostoru Bufetu/Baru, kde byl umístěn 
dohřev VZT 7.2.  Od tohoto dohřevu musela být  natažena kabeláž do prostoru rozvaděče RM2 se 
vstupně výstupními moduly dohřevu VZT řídícího systému MaR.

 2.1.4. Bazénová technologie - pohony

Součástí zadání systému MaR bylo ovládání a monitorování bazénových prvků, jejichž spínací 
relé a relé zpětných vazeb jsou umístěny v silnoproudém rozvaděči RM1 a RM2.

Fyzicky  má  být  ovládání  této  technologie  začleněno  do  řídícího  systému  tak,  že  silové 
rozváděče budou propojeny kabely JYTY s rozváděči  MaR. Řídící  systém bude součástí  systému 
centrálního stanoviště, které poskytuje virtuální přístroje pro ovládání jednotlivých pohonů.

Ovládané pohony rozvaděčem RM1:

– oběhové čerpadlo tobogánu A17 
– obehové čerpadlo mas. trysky A18 
– oběhové čerpadlo mas. trysky sedáku A19
– oběhové čerpadlo mas. široký chrlič A20a
– obehové čerpadlo mas. široký chrlič A20b 
– dmychadlo vzduchovače ze dna A21a
– dmychadlo vzduchovače ze dna A21b 
– dmychadlo vzduchovače ze dna A21c
– dmychadlo vzduchovače ze dna A22 
– dmychadlo masážního sedáku C18 
– podvodní osvětlení A25 
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Ovládané pohony rozváděče RM2:
– čerpadlo filtrace A2a 
– čerpadlo filtrace A2b
– oběhové čerpadlo vodní ježek B17 
– oběhové čerpadlo filtrace B2 
– oběhové čerpadlo masážní trysky C17
– oběhové čerpadlo filtrace C2a
– oběhové čerpadlo filtrace C2b

Nedostatkem  v  zadání  systému  MaR  však  byla  v  tomto  případě  absence  popisu  reakce 
systému v případě výskytu chybového stavu. Konkrétně popis akcí v případě výpadku alespoň jedné 
fáze a popis akcí v případě poruchy některé z bazénových technologií. Dále nebyla určena prodleva  
mezi signálem ZAPNI z řídícího systému MaR a očekáváním zpětné vazby CHOD u jednotlivých 
technologií. Systém byl tedy koncipován tak, že v případě výskytu některé z uvedených závad iniciuje  
varování pomocí systému monitorování a řízení a znemožní spuštění příslušného bazénového okruhu.

Pozn.: V průběhu realizace jsem vznesl výhradu vůči původní koncepci manuálních ovladačů 
čerpadel  bazénových technologíí  fyzicky v prostoru čerpadel,  které  umožňovaly manuální  zapnutí  
čerpadel mimo režii řídícího systému. V případě manuálního zapnutí oběhových čerpadel okruhů by 
tak mohlo  být  zněmožněno řídícímu systému vypnutí  čerpadel  v  případě poklesu hladiny vody v  
akumulačních nádržích pod havarijní mez a mohlo by dojít k navození nebezpečného stavu z důvodu 
konstrukčního řešení čerpadel. Čerpadla jsou chlazeny čerpaným médiem.

Vzhledem k tomu, že je lokální ovládání čerpadel nezbytné pro provádění běžné údržby, bylo 
spouštění  ošetřeno  tak,  že  lokální  ovládání  je  nutné  před  použitím  explicitně  povolit  fyzickým 
přepínačem na rozváděči MaR. I v tomto případě má však řídící systém stále možnost bazénový okruh 
havarijně odstavit v případě nutnosti.

Dle zadání měla být součástí systému MaR také možnost ovládání elektrického vyhřívání lavic 
v ochozu bazénu. Jelikož nebyla v průběhu realizace dodána dokumentace k tomuto vyhřívání, nebylo 
ovládání začleněno do systému MaR a byly uvolněny binární výstupy řídícího systému.
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 2.1.5.Bazénová technologie – Doplňování akumulačních nádrží

Dle  dodaného  zadání  a  dokumentace  má  řídící  systém  MaR  zajišťovat  doplňování 
akumulačních nádrží jednotlivých bazénových okruhů.

Regulace má probíhat  na základě určené provozní  minimální  a maximální  hladiny vody v 
akumulačních nádržích a určené havarijní  hladiny.  Regulace je prováděna ovládáním solenoidních 
ventilů dopouštění vody do jednotlivých akumulačních nádrží.

Důsledkem havarijního stavu, příp. selhání regulace, je odstavení chodu oběhových čerpadel  
jednotlivých  technologií  z  důvodu  provozního  omezení  čerpadel,  které  jsou  chlazeny  čerpaným 
médiem, tudíž běh  naprázdno může navodit jejich permanentní poškození.

Fyzicky bude regulace součástí řídícího systému MaR. Řídící systém bude pracovat se třemi 
analogovými  vstupy  0-10  V (hladina  vody  v  akumulační  nádrži  pro  jednotlivé  okruhy)  a  třemi 
binárními  výstupy  (dopouštění  akumulační  nádrží  jednotlivých  okruhů  otevřením  solenoidového 
ventilu).

Regulace má probíhat tak, že v případě poklesu hladiny pod havarijní mez dojde k odstavení 
oběhového čerpadla příslušného okruhu.

Součástí  rozváděče  MaR je  přepínač  stavu solenoidových ventilů  (OTEVŘEN,  ZAVŘEN, 
AUTOMATIKA).

Vzhledem k tomu, že analogové snímání hladiny ponornými tenzometry nelze považovat za 
spolehlivé pro potřeby technologického blokování oběhových čerpadel, byl systém doplněn o 3 páry 
snímačů  maximální  a  minimální  hladiny  v  nádrži  (jeden  snímač  tvoří  pár  elektrod,  ponor  je 
vyhodnocován na základě měření elektrického odporu), které zajišťují redundantní kontrolu hladiny 
vody v nádrži.

 2.1.6. Předávací stanice, vytápění a příprava TUV

Dle zadání je předmětem MaR monitorování řídícího systému SAPHIR předávací stanice v 
budově krytého bazénu.  Technologie  bude zahrnuta do systému visualisace centrálního stanoviště.  
Fyzicky bude server MaR komunikovat pomocí rozhraní Siemens Rainbow OPC wrapper a nebude 
tedy součástí řídícího systému MaR.

 2.1.7. Přístupový a ekonomický systém EPOS

Posledním bodem zadání systému MaR bylo poskytnutí informací pro systém EPOS o aktuální 
teplotě vody jednotlivých bazénových okruhů. Systém EPOS předává systému centrálního stanoviště 
údaj  o  aktualním  počtu  návštěvníků  bazénu  a  příznak  opuštění  prostoru  bazénu  posledním 
návštěvníkem pro potřeby provádění procesů chemické úpravy vody.

Dle dodaného zadání ma navíc systém MaR předat informaci systému EPOS o selhání klíčové 
technologie provozu bazénu a systém EPOS tak ukončí příliv nových návštěvníků do prostoru bazénu.
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 2.2. Návrh řídícího systému
Jelikož  je  dodávka  řídících  systémů  jedna  z  činností  mého  zaměstnavatele,  byl  výběr 

vhodného výrobce řídící  jednotky upřednostněn na trvalého výrobce,  kterým je  společnost  SAIA-
Burgess.

SAIA-Burgess, ostatně jako řada dalších dodavatelů řídících systémů, má několik vývojových 
řad řídících jednotek, které se liší zejména provedením, vhodnosti účelu, modularitou, atd. Podstatným 
požadavkem při volbě řídící jednotky byla potřeba komunikace s jednotkou pomocí rozhraní Ethernet. 

V  době  realizace  projektu  byla  výrobcem  uvedena  nová  řada  řídících  jednotek,  typově 
označena jako PCD3. Řídící  jednotky  této  řady  standardně  poskytují  rozhraní  Ethernet  a  jsou 
osazeny výkonnějším procesorem umožňujícím, mimo jiné, pohodlnější práci s jednotkou.

Po  zvážení  všech  možností  a  konzultaci  s  dodavatelem  byla  jako  hlavní  zvolena  řídící 
jednotka PCD3.M5540.

Tato jednotka však sama o sobě neposkytuje vstupně-výstupní rozhraní. Proto je zapotřebí ji 
osadit potřebnými vstupně-výstupními moduly.

Celkově bylo zapotřebí osadit:

▪ 46 binárních výstupů (aktivace spínacích prvků pohonů, osvětlení, dopouštění)
▪ 82 binárních  vstupů (zpětná  vazba  chodu/poruchy pohonu,  hlídání  fází  a  jistících 

prvků, obsluha ovládacích prvků rozváděče, snímání provozních stavů)
▪ 3 analogové vstupy 0-10 V
▪ 3 analogové vstupy 4-20 mA
▪ 12 analogových vstupů Ni1000
▪ 6 analogových výstupů 0-10 V

Jelikož silové rozváděče pro ovládání bazénové technologie byly -- v rámci snížení nákladů a 
zjednodušení -- dva, bylo vhodné taktéž rozdělit řídící systém na dvě části. Jako jednoduché řešení se  
nabízelo  navrhnout  dva  samostatné  řídící  systémy,  které  by  si  vzájemně  předávaly  pomocí 
komunikačního kanálu potřebná data.

Důslednou analýzou možných důsledků tohoto řešení jsem však usoudil, že tato varianta je 
přes svou jednoduchost bohužel otevřená možností vzniku chybových stavů, které  by naopak nebylo 
snadné jednoznačně ošetřit.  Patří  sem zejména stavy vzniklé výpadkem komunikace mezi  řídícími 
jednotkami a stavy po vzniku havarijní události. (např. Dosažení minimální hladiny vody akumulační 
nádrže bazénového okruhu.)
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Rozhodl  jsem se tedy pro druhou variantu,  kterou bylo využití  periferního rozšíření  řídící  
jednotky pomocí  modulu  RIO (remote  input  output).  Tato  jednotka  není  přímo  programovatelná, 
komunikuje s nadřazenou řídící jednotkou pomocí průmyslové sběrnice Profibus DP a slouží  jako 
vzdálené vstupně výstupní rozhraní, které se v software řídící jednotky prezentuje jako lokální.

Použití druhého řešení mělo výhodu ve využití sběrnice Profibus DP, vyvinuté primarně pro 
potřeby řízení  v  reálném čase;  navíc  umožňovalo  při  tvorbě  software  řídící  jednotky pracovat  s 
technologií komplexně bez nutnosti brát zřetel na fyzické umístění jednotlivých prvků. Software řídící  
jednotky pak mohl být vytvořen výrazně transparentněji a spolehlivěji.

Jednotka RIO navíc umožňovala hardwarové ošetření chybových stavu nouzovým přechodem 
do bezpečného stavu v případě poruchy komunikace s nadřazenou jednotkou.
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 3. Návrh rozvádečů
Vzhledem k rozmístění jednotlivých prvků regulace byl systém rozdělen do dvou rozváděčů 

umístěných v těsné blízkosti  silových rozváděčů bazénových technologíí,  označených jako RM1 a 
RM2.

Rozvaděč  v  blízkosti  RM1  byl  propojen  se  vstupně  výstupními  moduly  rozvaděče  MaR 
DRM1 a  kogenerační  jednotkou  předávací  stanice,  ze  které  sníma  provozní  stavy a  poskytuje  je 
nadřazenému systému. Hlavním prvkem rozvaděče DRM1 je RIO modul osazený celkově:

– 18 binárními výstupy
– 39 binárními vstupy

Druhý rozvaděč MaR DRM2, v blízkosti RM2, zajišťuje ovládání tohoto rozvaděče jako v 
případě RM1, regulaci bazénových technologií a dohřev vzduchotechniky. Hlavním prvkem rozváděče 
je řídící jednotka SAIA-Burgess, disponující celkově:

– 28 binárními výstupy
– 43 binárními vstupy
– 3 analogovými vstupy 0-10 V
– 3 analogovými vstupy 4-20 mA
– 12 analogovými vstupy Ni1000
– 6 analogovými výstupy 0-10 V

Rozváděče  byly  vyrobeny  na  základě  dodaných  podkladů  a  dodaného  řídícího  systému.  
Podklady  tvořily  obvodová  schémata  a  polohopisy  jednotlivých  prvků  v  rozvaděči,  které  jsem 
zakreslil pomocí nástroje na tvorbu vektorové grafiky typu CAD.

Rozváděč DMR2 byl částečně doplněn přístroji dle návrhu dodavatele rováděče. Podklady pro 
zhotovení  rozváděče,  konrétně  výkresová  dokumentace,  neobsahuje  obvodová  schémata  této  části 
rozváděče.

K oběma rozvaděčům jsem následně vytvořil technickou zprávu, která společně se schématy 
tvoří součást dokumentace.

Rozvaděče jsem navrhoval v souladu s normou ČSN 33 2000. 
Především bylo  přihlédnuto k části  ČSN 33 2000 – 7 – 702:  Zařízení  jednoúčelová a  ve 

zvláštních  objektech,  Oddíl  702:  Elektrická  instalace  plaveckých  bazénů  a  fontán  po  zavedení  
harmonizačního dokumentu 384.7.702 S2.

Doplňující  informace  k  oběma  rozvaděčům  naleznete  v  jejich  projektové  dokumentaci.  
Projektovou dokumentaci rozváděče DMR1 naleznete v příloze I, projektovou dokumentaci rozváděče 
DMR2 pak v příloze II.

Rozvaděč DMR2 je vyobrazen na obrázku 2. 
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Obrázek 2 - Rozváděč DMR2 s řídícím systémem



 4. Tvorba SW řídícího systému a tvorba SW centrálního 
stanoviště

 4.1. Tvorba software řídící jednotky
Software řídící jednotky SAIA-Burgres se tvoří pomocí proprietárního softwarového prostředí 

výrobce: „SAIA Program Manager.“
V tomto prostředí lze vytvářet software třemi odlišnými způsoby. Základním je přímý zápis 

strojového kódu procesoru (assembleru) pomocí mnemotechnických výrazů a operandů. Tento způsob 
je sice nepřekonatelný z hlediska jednoznačnosti výsledného kódu, nicméně v případě potřeby zápisu 
rozsáhlejších  funkčních  celků  jej  činí  značně  nepřehledným,  zdlouhavým  a  otevřeným  vzniku 
nedefinovaných stavů.

Další metodou tvorby software je sestavování tzv. funkčních bloků. Tato metoda umožňuje 
sestavovat sekvence střídajících se logických bloků typu „Proveď“ - „Čekej.“ Každý z těchto bloků 
umožňuje zápis kódu pomocí jednoho ze zbývajících metod. Tato metoda je velmi užitečná v případě 
tvorby  software,  který  řídí  sekvenční  procesy.  Příkladem je  například  závora,  kde  se  „Provede“ 
spuštění pohonu a „Čeká“ se na signál koncového spínače.

Poslední metodou jsou tzv. „Fupla“ bloky. Tato metoda umožňuje přehledný grafický návrh 
software. Definují se v ní samostatné či provázané funkční bloky, kterým se přiřazují ke vstupům, 
resp. výstupům, proměnné, konstanty nebo vstupně-výstupní body.

Pro potřebu tvorby software bazénové technologie jsem využil metodu návrhu „Fupla“ bloků.
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Obrázek 3 - Blokový diagram činnosti sofware řídícího systému

Načtení vstupů
do proměnných

Volání funkčních
bloků

Zápis proměnných
do výstupů



 4.1.1. Koncepce software

Hlavní koncepce použitá při tvorbě software je znázorněna na obrázku 3. V řídícím systému je 
opakovaně prováděn cyklicky organizovaný blok který vždy na začátku cyklu provede načtení všech 
vstupů do lokálních proměnných.  Následně jsou volány funkční  bloky,  které provedou zpracování 
těchto vstupů a jimi vygenerované požadované výstupy uloží do lokalních proměnných. Nakonec jsou 
tyto požadované hodnoty zapsány do příslušných výstupů. 

Důvodem  tohoto  postupu  je  skutečnost,  že  nelze  jednoznačně  definovat  doby  provedení 
jednoho cyklu a pokud bychom pracovali se vstupy, resp. výstupy, přímo, nejsme schopni  zaručit, že 
stav  na  některém  vstupu  není  důsledkem  výstupu  aktuálního  cyklu.  Pokud  by  pak  byl  vstup 
vyhodnocován několikrát během cyklu, mohlo by dojít k nejednoznačnému chování software řídícího 
systému.

 4.1.2. Regulace hladiny bazénové technologie

Rekonstruovaný plavecký bazén měl  tři  samostatné  bazénové  okruhy.  Víceúčelový bazén, 
Whirpool a Dětské brouzdaliště. Z pohledu regulace byly okruhy identické.

Obrázek 4 znázorňuje  finální  podobu funkčního bloku,  který reguluje  hladinu akumulační 
nádrže  bazénového  okruhu.  Řízení  je  prováděno  pomocí  dvou  bloků  typu  komparátor.  Každý 
komparátor  porovnává  hodnotu,  interpretující  aktuální  výšku  hladiny  s  hodnoutou,  interpretující 
maximální, resp. minimální žádanou výšku hladiny. Výsledek porovnání je dále logicky vynásoben 
příznakem povolení činnosti dopouštění, který je ovládán z centralizovaného pracoviště, případně jej  
lze v rámci servisních úkonů lokálně vnutit. 
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Obrázek 4 - Návrh logiky dopouštění akumulační nádrže pomocí "Fupla" bloků



Finálně se takto vygenerovaný požadavek uloží do lokální proměnné, která je na konci cyklu 
zapsána do příslušného binárního výstupu.

Pokud tedy hladina klesne po žádanou minimální hladinu, dojde v případě povolení činnosti, k 
otevření  solenoidového  ventilu  na  přítoku  vody do  akumulační  nádrže.  Jakmile  hladina  překročí  
maximální žádanou hodnotu, ventil je zavřen. Takto je také ošetřena hystereze dopouštění.

(Pro úplnost nutno dodat, že plynulou regulaci hladiny nelze relizovat, jelikož neexistuje akční 
zásah, který by hladinu snižoval a nelze rozumně reflektovat na množství přitékající vody při výskytu 
osob v bazénu.)

 4.1.3. Regulace dohřevů vzduchotechniky

Rekonstruovaný krytý bazén zahrnoval šest dohřevů vzduchotechniky. Pět dohřevů upravuje 
teploty  vzduchu  výduchů  u  oken  a  zabraňuje  kondenzaci  vody  na  vnitřních  stranách  skel  při 
chladnějším venkovním vzduchu. Zbývající dohřev upravuje teplotu vzduchu vháněného do prostoru 
baru. 

Jelikož je bar umístěn v prostorách šaten a teplota je v něm regulována na nižší  žádanou  
hodnotu než v bazénové hale, bylo nutné prostor, ve kterém je bar  a bazénová hala spojeny, dohřívat 
proudem teplejšího vzduchu. Pokud by prostor nebyl dohříván, koupajícím by byl chladný vzduch v 
tomto prostoru nepřijatelně nepříjemný.

Princip činnosti regulace znázorňují „Fupla“ bloky na obrázku 5. Činnost zajišťuje blok typu 
PI regulátor. Jeho vstupem jsou žádaný rozdíl teplot před a za dohřívací jednotkou, skutečný rozdíl  
těchto teplot a příznak povolení činnosti regulátoru. Výstupem regulátoru je požadovaný akční zásah.  
Ten je fyzicky prováděn servoventilem na přítoku topné vody před dohřívací armaturou vzduchu. 

Konstanty PI  regulátoru jsem nastavil  automatickou kalibrací  pomocí  vývojového nástroje 
řídícího systému.

16

Obrázek 5 - Návrh software regulace dohřevů pomocí "Fupla" bloků



 4.1.4. Ostatní funkce řídícího systému

Kromě zmíněných funkcí řídícího systému bylo v software řídícího systému také zajištěno 
zpracování povelů obsluhy získané z manuálníćh prvků na rozvaděči, případně pomocí centrálního 
pracoviště. Především jde o požadavky na spouštění pohonů atrakcí, osvětlení bazénové vany nebo 
povolení jednotlivých regulačních okruhů.

17



 4.2. Tvorba software centrálního stanoviště
Jelikož jsou v současnosti  na  trhu dostupny softwarové produkty,  které  jsou zaměřeny na 

tvorbu visualizací a archivaci dat, rozhodl jsem se, s ohledem na snížení časové náročnosti relizace,  
využít ke tvorbě software centrálního stanoviště nekterý z těchto produktů.

Po zhodnocení dostupných produktů jsem se nakonec rozhodl pro prostředí ControlWEB od 
společnosti Moravské přístroje a. s. Měl jsem s tímto produktem již zkušenosti z minula, Systém je  
přehledný,  stabilní  a  vhodný  k  zamýšlenému  účelu.  Pořizovací  cena  systému  byla  srovnatelná  s 
konkurenčními produkty  a dodavetel poskytoval velmi kvalitní technickou podporu, která do značné 
míry efektivně zajišťuje pomoc v případě problému s produktem behěm realizace.

 4.2.1. Návrh koncepce systému

Během  návrhu  koncepce  systému  monitorování  a  řízení  jsem  všeobecně  kladl  důraz  na 
provozní spolehlivost, transparentnost a jednoduchost ovládání. Obecné vlastnosti výsledného systému 
jsou tyto:

• Aplikační systém vizualizace je řešen hierarchicky, strukturou Klient/Server.
• Úlohou serveru  je  fyzická  komunikace  s prvky technologie  a  zajišťování  základní 

funkce systému, tedy monitorování a sběr dat s možnosti ovládání a parametrizování 
technologií.

• Server poskytuje získané informace dále klientům.
• Klientské  aplikace  mají  obdobnou funkci  s tím rozdílem,  že  nemonitorují  události 

technologií. Historii událostí získávají z databáze serveru.
• Server a Klientské stanice nezávisle na sobě generují  trendy jednotlivých veličin a 

archivují je na lokální úložiště. Pro archivaci a možnost zpětného prohlížení trendů je 
tedy nutný nepřetržitý chod jak Serveru, tak i Klientských stanic. Nepřetržitý chod 
serveru  je  zajištěn.  V případě  krátkodobého  výpadků  klienta  tento  ztratí  pouze 
záznamy trendů z doby nečinnosti.

• Záznam trendů je tedy redundantní a tudíž lze v případě nutnosti  prohlížet  údaje i 
v případě havárie Serveru či Klientské stanice.

• Trendy jsou ukládány do samostatných souborů zvlášť pro každý měsíc. A to zpětně 
celkem po dobu 24 měsíců. Poté jsou nejstarší trendy cyklicky mazány.

• Události jsou ukládány do databázového souboru typu Microsoft Access (MDB) na 
serveru. 

• Obsluha systému z klientské stanice je podmíněna prokázáním se znalostí hesla pro 
příslušnou úroveň přístupu k systému.

• Obsluha systému ze serveru je podmíněna fyzickým přístupem k serveru a znalostí 
servisního hesla dodavatele. 

Finální grafická úprava a podoba visualizace bazénu je pro bližší představu znázorněna na 
obrázku 6 a obrázku 7. 
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Obrázek 6 - Přehled stavu akumulačních nádrží systému monitorování 
a řízení

Obrázek 7 - Přehled stavu hlavního topného okruhu předávací stanice 
systému monitorování a řízení
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 5. Návrh postupu realizace systému
Realizaci systému jsem prováděl postupně po ucelených částech. Jejich pořadí bylo dáno buď 

vzájemnou návazností, případně vyšší prioritou některé z technologií.

 5.1. Příprava před realizací
Před zahájením prací jsem provedl důkladnou studii  všech dodaných podkladů a zpracoval 

koncepci řídícího systému a systému centrálního stanoviště. Koncepce vyžadovala ověření celé řady 
předpokladů aby bylo možné ji označit za realizovatelnou. 

Koncepci jsem tedy průběžně doplňoval  a upravoval dle získaných informací  od ostatních 
dodavatelů technologií a postupně připravil realizovatné řešení systému.

Dalším krokem byla  příprava podkladů pro zhotovitele  rozváděčů a  příprava  konfigurace, 
resp. objednávky řídícího systému SAIA-Burgess.

 5.2. Realizace systému
První,  nejdůležitější,  částí  relizace  MaR  bylo  spuštění  rozváděče  MaR  DMR2  s  řídícím 

systémem  SAIA-Burgess  a  jeho  propojení  se  silovým  rozvadečem RM2.  Tímto  bylo  umožněno 
povolení bazénových okruhů, spuštění cirkulačních čerpadel a napuštění bazénové vany. (Čistě pro 
zajímavost uvádím, že napuštění bazénové vany o kapacitě 750 m3 trvalo cca 38 hodin. Poté byla voda 
ještě po dobu cca 40 hodin dohřívána z původních 8 °C na 30 °C.)

Dalším krokem bylo spuštění rozvaděče MaR DMR1 a vytvoření jeho vzájemné komunikační 
vazby s rozvaděčem MaR DMR2. Tím byla  začleněna do řídícího systému zbyvající  část  pohonů 
bazénových technologií.

Po  spuštění  systému  MaR  byla  zahájena  tvorba  systému  centrálního  pracoviště  a  jeho 
postupné rozšiřování o jednotlivé technologie bazénu.

Prvními  technologiemi  implentovanými  v  systému  centrálního  pracoviště  byly  bazénové 
technologie. Jelikož pohony atrakcí bazénových okruhů nelze ručně ovládat – v běžném provozu jsou 
spouštěny dle časového plánu – bylo poskytnutí ovládacích prvků k atrakcím prioritní.

Následovala časově nejnáročnější implementace technologie předávací stanice. Vzhledem k 
absenci  konkrétního  zadaní  visualizace  této  technologie  a  množství  parametrů  a  veličin,  které 
jednotlivé objekty řídícího systému zahrnují, bylo zapotřebí nalézt optimální rozsah visualizace tak,  
aby splnila minimální požadavky investora a zároveň byla realizace co nejméně časově náročná.

Posledními  implementovanými  prvky byly technologie  vzduchotechniky,  chemické  úpravy 
vody a ekonomický systém.
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 5.3. Ukončení realizace
Jakmile byl celý systém v plném rozsahu funkčí, byl předán zadavateli do zkušebního provozu 

a byla zpracována dokumentace skutečného stavu.
Po  zahájení  zkušebního  provozu  jsem  provedl  zaškolení  obsluhy  bazénu  a  předal  

provozovateli návod k obsluze a údržbě a další nezbytnou dokumentaci.
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 6. Ekonomická rozvaha nákladů na rekonstrukci a 
modernizaci pro rok 2011

 6.1. Náklady na realizaci MaR a centrálního stanoviště

Tabulka 1 - Použitý materiál, Zakoupené licence

Popis Cena [Kč]
Řídící systém SAIA-Burgess, včetně modulů a příslušenství 111 000

Rozváděč DMR1, prvky rozváděče 30 000

Rozváděč DMR2, prvky rozváděče, výroba 35 000

Kabeláž, instalační materiál kabelových tras 25 000

Softwarová licence systému ControlWEB 65 000

PC Server MaR 40 000

PC Klient MaR včetně kamerového systému 170 000

Vybavení technologické místnosti (rozváděče, příslušenství) 150 000

Celkem 626 000

Tabulka 2 - Práce

Popis Trvání [h.osob]
Vypracování projektu, tvorba výkresové dokumentace, 
přípravné práce

290

Instalace kabelových tras, funkční propojení aktivních prvků 500

Tvorba SW řídícího systému 50

Tvorba SW visualizace 430

Oživení, konfigurace, uvedení do provozu 80

Tvorba dokumentace skutečného stavu, Návod pro obsluhu a 
údržbu

30

Celkem trvání 1 380
Celkem cena (sazba 500,- Kč/h) 690 000

Celková pořizovací cena je 1 316 000,- Kč
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 6.2. Návratnost investice

Pomineme-li ekonomickou bilanci plaveckého zařízení jako celku a zaměříme-li se na rozvahu 
části projektu dle zadání této práce, musíme nalézt ekonomické přínosy systému MaR a centrálního 
stanoviště.

Provoz  bazénu  vyžaduje  personální  obsazení  technologem  bazénových  technologií,  který 
dohlíží nad správnou činností všech prvků. 

Systém MaR a centrální stanoviště tak snižuje nároky na technologa:

• Akumulační nádrže jsou dopouštěny automaticky bez přítomnosti obsluhy. Technolog 
provádí pouze občasnou visuální kontrolu nádrží.

• Sledované  fyzikální  veličiny  bazénové  vody  a  chemický  rozbor  je  pomocí 
centralizovaného  pracoviště  dostupný  se  vzorkováním v  řádech  minut.  Technolog 
provádí  pouze  občasné  kontrolní  měření  z  důvodu  včasného  odhalení  případného 
vzniku poruchy na systému davkování chemie.

• Lze efektivně provozovat  větší  množství  atrakcí.  Pohony atrakcí  nejsou v trvalém 
provozu,  ale  jsou  na  základě  časového  plánu  spouštěny  po  skupinách  v 
několikaminutových intervalech v průběhu hodinové periody.

• Systém centralizovaného pracoviště poskytuje neustálý dohled nad technologiemi a 
umožňuje  tak  včasné  odhalení  nejen  nebezpečných  poruch.  Trvalý  dohled  tak  v 
důsledku  snižuje  náklady spojené  s  výskytem visuálně  nezjistitelných  vad.  (např. 
mechanické poškození solenoidu dopouštění nádrží může způsobit vypuštění velkého 
objemu vody nebo naopak běh čerpadel  naprázdno a  jejich přehřátí;  včas  zjištěná 
informace  o  zaneseném  filtru  rekuperační  jednotky  vzduchotechniky  zamezí 
dlouhodobému neefektivnímu provozu jednotky, jelikož by používala zvýšený výkon 
při dmychání vzduchu zanesenými  filtry)

• Na technologa jsou kladeny výrazně nižší pracovní nároky v souvislosti s bazénovou 
technologíí a je možné druhotně kumulovat využití personální kapacity.

Zákon č. 309/2006 sb. klade podmínku provozovateli bazénu zajistit ochranu zdraví. 
V případě bazénu je provozní minimum určeno normatizovaným dokumentem ČSN EN 13451 

„Vybavení plaveckých bazénů“. Ten mimo jiné uvádí minimální počet pracovníků první pomoci v 
závislosti  na  velikosti  bazénu  a  počtu  návštěvníků.  Bázen,  který  byl  předmětem  rekonstrukce,  
vyžaduje  přítomnost  dvou pracovníků první  pomoci.  V letních  obdobích  v  případě  nárustu  počtu 
návštěvníků dokonce tří.

Stejná norma však umožňuje částečně personální zabezpečení první pomoci bazénu nahradit  
„technickým  bezpečnostním  kamerovým  dohledem“.  Nižší  pracovní  nároky  technologa  získané 
implementací  systému MaR a  centrálního  pracoviště  jsou  dostatečné  k  tomu,  aby současně  mohl  
dohled provádět. Tímto se sníží potřeba personálního zabezpečení o jednoho pracovníka první pomoci.
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Úspora systému MaR a centralizovaného pracoviště, spočívající ve snížení výskytu poruch,  
které s určitelnou pravděpodobností přinášejí nečekané provozní náklady a nutnost odstavení provozu,  
je sice významná, ale v ekonomické rozvaze ji lze zanedbat. Kalkulace vzniklé úspory nákladů na  
odstranění  závad  totiž  předpokládá  vznik  poruchy,  zatímco  úsporu  snížením  počtu  potřebných 
pracovníků první pomoci lze deterministicky vyhodnotit jako kritérium návratnosti investice.

Pokud  bychom  uvažovali  teoretický  stav,  kdy  nedojde  k  žádné  závadě  a  technologie  si 
nevyžádá  náklady  na  odstraňování  závad,  návratnost  investice  pouze  personálními  úsporami  při  
průměrném platu zaměstnance 17000,-Kč (s příslušenstvím) je 6,5 let.
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 7. Závěr
Realizace zadání této bakalářské práce mi umožnila získat zkušenosti při řešení rozsáhlejších 

technických řešení.
Úskalí  v  rozboru  a  návrhu  řídícího  systému  spočívalo  v  důsledné  volbě  jeho  finální  

konfigurace.  Nejen  z  důvodu relativně  velké  pořizovací  ceny,  ale  i  toho  důvodu,  že  dle  řídícího 
systému je vyroben i  rozváděč. Úprava již vyrobeného rozváděče je vždy komplikovaná, oddaluje 
termín  zhotovení  a  celkově  prodražuje  realizaci.  Opakovaným rozborem podkladů a  zadání  jsem 
navrhnul konfiguraci, kterou nebylo nutné později měnit.

Tvorba  software  řídícího  systému  naopak  nepřinášela  riziko  komplikací  během realizace, 
nicméně  jsem  musel  vynaložit  úsílí  vytvořit  software  tak,  aby  byla  jeho  činnost  jednoznačná,  
spolehlivá a bezpečná. Má-li  řídící  systém společně se software centrálního stanoviště zjednodušit 
práci technologovi, musí obsahovat řadu technologických blokád, které obsluze zabrání provést -- byť  
nevědomě -- nechtěný zásah do činnosti technologií. Zejména sem patří blokace spouštění pohonů,  
pokud nebyly splněny předpoklady jejich běhu nebo nastavení  žádaných hodnot  regulátorů mimo 
stanovené meze.

Postup pro realizaci zadání bylo potřeba navrhnout tak, aby byly včas provedeny práce, které 
by s  postupem provedených stavebnich prací  nebylo možné provádět  později  a  práce,  které  by v 
případě opožděného provedení způsobily prodlení dodavatelů ostatních technologií. Především během 
tvorby software visualizace jsem často musel volit kompromis mezi dokonalostí a účelností provedení 
visualizace jednotlivých prvků.  Systém visualisace je  navíc,  v  tomto případě,  přínosný v tom,  že  
pomáhá odhalit závady u technologií ostatních dodavatelů již v průběhu realizace rekonstrukce.

Ekonomickou rozvahu systému pro rok 2011 jsem provedl s cílem nalézt objektivní úsporu,  
kterou přináší realizace systému MaR. Přesto, že v současnosti bývá systém MaR a visualizace běžnou 
součástí technologicky rozmanitých staveb a provoz těchto zařízení bez centrálího stanoviště si lze jen 
ztěží  představit,  podařilo  se  mi  rozborem příslušných  právních  předpisů  nalézt  konkrétní  způsob 
úspory snížením personálních nároků na provoz zařízení.

Navzdory  připomínkám  stávající  obsluhy,  plynoucí  především  z  provedení  uživatelského 
rozhraní,  které  jsem  tvořil  více  z  pohledu  technika  než  uživatele,  se  systém  stal  důležitou  a 
nepostradatelnou součástí provozu bazénu.

Pokud  zvážím další  možnosti  vývoje  tohoto  systému,  velkým přínosem by byla  separace 
serverové  části  aplikace  ControlWEB  na  samostatné  procesy,  vyhrazené  pro  obsluhu  jediné 
technologie.  Postupným přidávání  jednotlivých technologií  jsem totiž  postupně vytvořil  rozsáhlou 
aplikaci  obsluhující  několik  technologií  najednou.  Jelikož  použité  prostředí  alokuje  potřebné 
systémové  prostředky při  spouštění,  je  spuštění  serveru  relativně  zdlouhavé.  Separací  by došlo  k 
výraznému urychlení spouštění hlavně proto, že komunikační část serveru by pracovala nezávisle na 
obsluze uživatelského rozhraní. Toto opatření by přineslo výrazné zvýšení výkonu celého systému.

Obecnou  výhodou  tohoto  systému  možnost  kdykoliv  začlenit  nové  technologie,  případně 
provést úpravu v případě výměny některých zařízení. 
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