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Oponentní posudek bakalářské práce  Matyáše Petra: 
Návrh systému pro udržení stabilních klimatických podmínek zámeckého depozitáře 

 
Podle zadání bylo cílem bakalářské práce zpracovat rešerši možných systémů vytápění, 
větrání a kontroly vlhkosti pro zámecký depozitář a navrhnout vhodné zařízení pro udržení 
stabilní teploty a vlhkosti v depozitáři státního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. 
Úvodní část práce obsahuje  poměrně podrobnou charakteristiku  objektu, provozu depozitáře 
i požadavků na vnitřní klimatické podmínky. 
V další části  jsou stručně popsány obecné systémy větrání a klimatizace - jejich vlastnosti 
jsou správně vyjádřeny. Považoval bych za účelné zde se zmínit o tom, které systémy pro 
daný úkol jsou aplikovatelné. 

Kapitola „Měření a posuzování vnitřního stavu mikroklimatu“ přináší  velmi účelný  graf 
záznamu teplot a relativních vlhkostí vzduchu ve více jak ročním období od  května 2015 do 
června 2016. Rozptyl teplot vzduchu je – 3 °C až + 27 °C, rozptyl relativních vlhkostí 
vzduchu je  39,5 % až 78,5 % (pro udržení relativní vlhkosti vzduchu byly po dobu měření 
používány mobilní odvlhčovače). Toto zdůvodňuje použití klimatizačního zařízení. 
V dalším textu  je popsán výpočet tepelných ztrát a tepelné zátěže. Vzhledem k tomu, že 
výpočet tepelné zátěže je proveden metodikou dle ČSN 73 0548 pro klimatizovaný objekt, 
považoval bych za účelné, aby tomuto výpočtu předcházel i stručný text, který by 
charakterizoval a vybraný systém pro úpravu vnitřního klimatu. 
Kapitoly 10, 11 pojednávají o stanovení průtoku přiváděného a odváděného vzduchu pro 
klimatizační systém a návrhu systému a obsahují h-x diagramy úpravy vzduchu v letním a 
zimním období. V souvisejícím odstavci je uvedeno, že pro regulaci je použit systém, který je 
součástí návrhového programu Aero CAD. Zde bych považoval za účelné, místo detailního 
elektrického rozvodu, uvést základní principy použité automatické regulace, snímače a 
odpovídající akční členy. 
Poslední část práce obsahuje podrobný návrh potrubí a vyústek, včetně detailního soupisu 
součástí potrubí. Na výpočet tlakových ztrát rozvodu vzduchu však nenavazuje návrh 
dopravního tlaku  ventilátorů; tlakové parametry ventilátorů v navržené klimatizační jednotce 
jsou uvedeny v tabulce obr.11.3, zde uvedený externí tlak se od tlakových ztrát rozvodu 
vzduchu (tab. 12.,1) liší. 

K práci mám tyto připomínky: 
1. Po formální stránce, kromě přepisů a několika textových chyb, by kvalitě práce prospěla 
logičtější návaznost jednotlivých částí textu. Práce obsahem splňuje zadání, věcné připomínky 
uvádím níže. 

2. V letním období, dle výpočtu tepelné zátěže, při pracovním rozdílu teplot vzduchu 6 K je 
potřebný průtok vzduchu  4 500 m3/h.  Podle  str. 38 byla navržena klimatizační jednotka na 
průtok 8 500 m3/h dle zimního extrému a předpokládá se tento provoz i v létě. Odpovídající 
pracovní rozdíl teplot vzduchu pro odvod tepelné zátěže je pak cca poloviční. Tomu ale 
neodpovídá znázornění procesu úpravy vzduchu v diagramu h-x pro léto. Změní se tím 
výkony chlazení a případného dohřevu vzduchu. 

3. Práce obsahuje výpočet tepelných ztrát a zisků, neuvádí však žádné údaje o produkované 
vlhkosti. I když bude produkce vlhkosti považována za zanedbatelnou, je třeba tuto 
skutečnost respektovat. Především to ovlivní proces změny stavu vzduchu v klimatizovaném 
prostoru a to jak v letním, tak zimním období 
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3,1. Pro zimní období je zcela nelogické v klimatizovaném prostoru snížení měrné vlhkosti 
přiváděného vzduchu xtz  na  stav v místnosti xti . Stav přiváděného vzduchu označený v h-x 
diagramu „tz“ není správný (je nutno respektovat proces změny stavu vzduchu 
v klimatizovaném prostoru), a tím se také změní výkon zvlhčovače. 
3.2. V letním období pro znázornění úpravy vzduchu v h-x diagramu je zvolen stav vzduchu 
v klimatizovaném prostoru I: 22 °C a 55 %. Pro držení tohoto stavu by při přívodu vzduchu 
do klimatizovaného prostoru o parametrech  16 °C, 56 % se musel vzduch v místnostech 
výrazně navlhčit z měrné vlhkosti 6,6 g/kgs.v. na  cca 9,0  g/kgs.v. Ale vzhledem k tomu, že 
žádné zdroje vlhkosti nejsou uvažovány a vlhkost není na konečnou hodnotu přesně 
upravována, je tento proces nereálný. Iterační metodou by bylo možné najít odpovídají stav 
vnitřního vzduchu I. Změní se tak stav přiváděného vzduchu i výkon chlazení a případného 
dohřevu. 
4. Výpočet tlakových ztrát rozvodu vzduchu (tab. 12.1) uvažuje jako tlakové ztráty 
konkrétních prvků pouze  distribuční prvky; síť  však obsahuje i další prvky (místní ztráty), 
především ohyby proudu.  

5. Externí tlak ventilátorů  (tab.11.3) 300 Pa se podstatně liší od  tlakové ztráty rozvodu 
(tab.12.1). 

6. Výkresová dokumentace rozvodů vzduchu je provedena detailně, v dokumentaci však 
postrádám aspoň schématické znázornění napojení klimatizační jednotky na rozvody 
vzduchu.  
Závěrem konstatuji, že práce, až na uvedené připomínky splnila zadání; vzhledem 
k nedostatkům při dimenzování klimatizační jednotky navrhuji klasifikaci 

D (uspokojivě). 

 
29. 6. 2018                                                                    prof. Ing. František Drkal, CSc. 

 
 


