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Zemní výměníky tepla – provozní režimy a jejich vliv na mikrobiologická 

rizika 

 

Řešené téma je aktuální a má velký význam pro praxi při navrhování a využívání zemních 

výměníků tepla. To vede k energetickým úsporám a k snižování energetické náročnosti budov a k 

ovlivňování hygienické kvality přiváděného vzduchu a mikroklimatu v interiéru budov. 

Práce má rozsah 208 stran a je rozčleněna do 9 kapitol. 

 

Cílem práce bylo vytvořit ucelený pohled na stav poznání v oblasti zemních výměníků tepla ve 

vzduchotechnických systémech převážně rodinných domů. Upřesnění cílů: 

1. rešerše jejich mikrobiologické problematiky. 

2. vyhodnocení mikrobiologického stavu provozovaných zařízení v podmínkách ČR (zvláště poblíž 

pracoviště autora). 

3. monitoring a vyhodnocení tepelně-vlhkostního chování experimentálního vzduchového zemního 

výměníku tepla na FSI VUT v Brně. 

4. posouzení funkce zemního výměníku jako protimrazové ochrany vzduchotechnických zařízení. 

 

Na základě vyhodnocení provozních dat z monitoringu hodnotí autor funkci protimrazové ochrany 

zařízení. Hlavní přínos práce spočívá ve vyhodnocení mikrobiologické kvality přívodního vzduchu 

z provozovaných výměníků tepla. Výsledky výzkumu jsou velmi rozsáhlé a v takovémto rozsahu 

nebyly dosud v ČR publikovány. Tato problematika je velmi zajímavá pro investory při řešení 

větrání nebo vytápění energeticky úsporného objektu. 

 

Porovnáním stanovených cílů s výsledky práce konstatuji, že stanovené cíle byly splněny. 

Přínos doktoranda vidím ve vytvoření simulačního modelu ZVT a jeho využití pro získání výsledků 

vlivu různých poznatků na dosahované energetické úspory a ve vlastním využití ZVT. Dále pak v 

návrhu a realizaci experimentálního vzduchového zemního výměníku tepla a provedení rozsáhlých 

měření. Získané výsledky umožňují zpřesnit návrhy vzduchových zemních výměníků tepla a jejich 

energetické simulace. 

 

K práci mám tyto dotazy: 

Při řešení teplotního pole zeminy v okolí výměníku (válce) uvádí autor parciální diferenciální 

rovnici (str. 42, rov.1a, příp. zjednodušené rov. 1b). V práci je toto řešení provedeno pomocí 

simulací na modelu. Jak je možno tuto rovnici řešit analyticky a jaké metody je možno použít? 

Jak ovlivní fyzikální veličiny vyskytující se v této rovnici (hustota, tepelná vodivost, měrná tepelná 

kapacita) vlhkost zeminy a jak bychom tyto veličiny ovlivněné vlhkostí změřili? 

Vstupní vzduch do výměníku je charakterizován jeho teplotou. Jaká byla jeho relativní vlhkost? 

Na str. 121 je uváděna v obr. 6.47 účinnost experimentálního výměníku, která dosahuje v některých 

případech 100%. Prosím o vysvětlení. 

 

Po formální stránce obsahuje práce všechny náležitosti. Grafická úprava práce má vysokou úroveň. 

Práce je přehledně a systematicky zpracovaná na velmi dobré úrovni. Po jazykové stránce je práce 

velmi dobrá. 

 

Vyjádření k tezím: 

Teze bude vhodné rozčlenit dle požadovaných směrnic. Obsah práce je v tezích dostatečně a 

přehledně zpracován. Současný stav je uváděn v jednotlivých kapitolách tezí, bylo by vhodné ho 

stručně zdůraznit. Také cíle práce zvýraznit v tezích, podobně jako ve vlastní práci (viz str. 13 

práce). Zvolené metody jsou zpracovány dostatečně. Výsledky práce vyplývají dostatečně, vhodné 

by bylo opět jejich zvýraznění. Závěr je zpracován v dostatečném rozsahu. Uváděná literatura je 



velmi rozsáhlá. 

 

Doporučuji práci k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu udělení akademického titulu Ph.D. 

 

 

 

V Brně dne 1. prosince 2016.                                       Doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. 
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                                                                                      Brno, Lerchova 23.    


