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Téma disertační práce je velmi aktuální. Úspory energií jsou v současné době nutné, ale je 

dobré vědět, zda nové a nově zaváděné technologie nemohou negativně ovlivňovat lidské 

zdraví.  

Instalace vzduchotechnických zařízení logicky následuje a bude následovat výměnu starých 

typů oken za okna nová, těsná. Dodržení podmínky kompletní výměny vzduchu v interiéru 1× 

za 2 hodiny je v běžném životě, a to zejména v zimních měsících, prakticky neuskutečnitelné. 

Z tohoto důvodu můžeme očekávat, že vzduchotechnická zařízení budou v budoucnosti 

instalována v daleko větší míře, než je tomu dosud.  

 

Hlavní funkcí zemních výměníků tepla je v našich zeměpisných šířkách protimrazová ochrana 

rekuperačního výměníku tepla. Zemní výměníky tepla umožňují i úspory energií předehřátím 

větracího vzduchu v zimě a v přechodném období roku a přísunem chladnějšího větracího 

vzduchu v letních měsících. Rostoucí počet energeticky úsporných domů bude znamenat i 

zvýšený počet realizací vzduchových zemních výměníků.  

 

Vzduchotechnickými systémy je do interiérů přiváděn vzduch, který je, na rozdíl od vzduchu 

z infiltrace a provětrávání okny, jiný než vzduch venkovní. Hygienické hodnocení tohoto 

vzduchu není dostatečně sledováno. Z možných škodlivin, které mohou být ve vzduchu 

vnitřního prostředí (CO2, těkavé organické látky, vzdušná vlhkost, radon aj.), si autor 

předkládané práce zvolil mikroskopické vláknité houby - plísně. Tyto mikroorganismy mohou 

ovlivnit kvalitu přiváděného vzduchu z důvodu možné kondenzace vzdušné vlhkosti při 

letním provozu na vnitřním povrchu potrubí vedení vzduchu. Vlhkost se může stát živnou 

půdou pro různé mikroorganismy, zejména plísně. 

 

Autor provedl kompletní rešerši mikrobiologické problematiky vzduchových zemních 

výměníků tepla. Věnoval se vyhodnocení tepelně-vlhkostního chování experimentálního 

vzduchového zemního výměníku tepla na FSI VUT v Brně, posuzoval funkci zemního 

výměníku jako protimrazové ochrany vzduchotechnických zařízení. Podstatnou část práce 

zaměřil na mikrobiologické zkoušení. 

 

Přítomnost plísní na površích a ve vzduchu je z hygienického hlediska důležitá v místech před 

rekuperačním výměníkem. A v těchto místech autor výskyt plísní sledoval. 

Pro sledování mikrobiologického oživení byly využity dvě mikrobiologické metody a to 

sledování koncentrací plísní na površích potrubních systémů pomocí stěrů z povrchů a 

koncentrace plísní ve vzduchu, ve kterém byly plísně sledovány sedimentační metodou. 

Obě metody považuji za vhodně zvolené. 

Pro stěrovou metodu byla zvolena místa na výstupu ze zemního výměníku tepla před 

rekuperačním výměníkem. Metoda stěrů se ukázala být pro hodnocení zemních výměníků 

tepla méně vhodná z technických a dalších důvodů (poměrně malý počet zařízení dostupných 

pro vyšetření, různé přístupy k filtraci nasávaného vzduchu: bez filtru, s filtrem, se síťkou 

atd.). 

Metoda sedimentace (gravimetrická metoda) umožnila získat hodnoty vypovídající o 

mikrobiologické kvalitě přiváděného vzduchu po průchodu celým vzduchotechnickým 



řetězcem (potrubím včetně filtrů). Z počtu narostlých kolonií, změřeného objemového 

průtoku vzduchu a doby odběru vypočetl autor hodnoty měrného záchytu plísní na 1000 m3 

nasátého vzduchu. Tento způsob hodnocení umožnil porovnat výsledky z jednotlivých 

odběrových míst mezi sebou. Hodnoty získané tímto způsobem považuji za vhodné jen pro 

tento typ odběrů vzduchu a právě pro porovnání výsledků z jednotlivých míst měření.  

Vyšší výpovědní hodnotu mají údaje o relativním mikrobiálním znečištění uvnitř budovy, což 

je poměr počtu plísní v interiéru a v exteriéru. V tomto případě byl použit přepočet kolonií 

plísní na 1 hodinu odběru. 

 

Mikrobiologické hodnocení zemních výměníků bylo provedeno v různých lokalitách, se 

zemními výměníky různého stáří, z různých materiálů potrubí atd.  

Interpretace získaných výsledků byla poměrně složitá, ale domnívám se, že se jí autor zhostil 

velmi dobře. Pro jakékoli statistické hodnocení nebyl dostatek údajů. Velký vliv na získané 

výsledky měl i nízký počet spor plísní ve venkovním ovzduší v podzimních a zimních 

měsících, významnou roli hrála i rychlost proudění vzduchu v potrubí a další. Přesto jako 

celek uvádí práce mnoho zajímavých údajů.  

Za vhodné považuji i vytvoření dotazníků stávajícím uživatelům zemních výměníků tepla, 

jejich vyplnění a interpretace takto získaných údajů.  

 

Na základě získaných výsledků je z hygienického hlediska možné považovat za pravdivé 

tvrzení, že monitorované zemní výměníky nepředstavují riziko zvýšení mikrobiálního 

znečištění interiéru budov a to navzdory skutečnosti, že většina uživatelů nevěnuje příliš 

velkou péči údržbě zařízení. A to je pro uživatele těchto systémů dobrá zpráva. 

 

Předloženou práci vysoce hodnotím především jako práci mezioborovou. Autor prokázal 

nejen značné technické znalosti a dovednosti, ale i velmi dobré znalosti a dovednosti 

mikrobiologické. Jen práce tohoto druhu mohou zvyšovat kvalitu života současné společnosti. 

V tomto směru vidím za přínos zvolené téma i odvahu, se kterou se autor do práce pustil. 

 

Práce podává ucelený pohled na aktuální stav poznání v oblasti vzduchových zemních 

výměníků tepla určených pro aplikaci ve vzduchotechnických systémech převážně rodinných 

domů. Hlavní přínos práce je v získání údajů o mikrobiologické kvalitě přívodního vzduchu 

z několika desítek již provozovaných vzduchových zemních výměníků tepla. Výsledky jsou 

zajímavé pro odbornou veřejnost i budoucí investory energeticky úsporných objektů. Cílem 

projektu bylo také zjistit, zda se mezi sebou liší zemní výměníky tepla z různých potrubních 

systémů, jaký vliv má stáří realizace a jeho údržba. Všechny vytčené cíle práce byly splněny. 

Konkrétní přínos doktoranda vidím ve schopnosti zamyslet se nad problémy v širších 

souvislostech a věnovat se jejich řešení. V tom vidím přínos pro praxi – pro uživatele zemních 

výměníků tepla, ale i výrobců různých druhů potrubí aj. V tom vidím i potenciál pro rozvoj 

tohoto vědního oboru. 

 

Formální kvalita práce je na vysoké úrovni. Text rozsahu 190 stran je přehledně rozdělen do 

devíti kapitol, následuje 18 stran příloh. Bohatý je seznam prostudované odborné literatury. 

Grafické znázornění má vysokou úroveň, tabulky jsou přehledné, fotografická dokumentace 

výborná.  

 

Doporučuji udělit Ing. Antonínu Kolbábkovi akademický titul Ph.D. 
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