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ABSTRAKT 
 

Tato diplomová práce se zabývá využitím biotermální energie uvolňující se při 

rozkladných procesech v kompostu. Cílem práce je vysvětlit principy vzniku tepla v kompostu, 

shrnout možnosti jeho odběru a navrhnout vhodné využití tohoto zdroje pro potřeby reálné 

budovy. 

V teoretické části jsou srovnány různé možnosti využití biomasy, popsán biochemický 

průběh rozkladu organické hmoty, představen pojem termokompost, prezentovány různé 

způsoby odběru vznikajícího tepla a uvedeny možné aplikace této technologie.  

V praktické části je na základě získaných poznatků navržena instalace termokompostu a 

jeho připojení ke stávajícímu systému vytápění a ohřevu teplé vody v Ekocentru Karpaty v 

Nové Lhotě u Hodonína. Vzhledem k nízkoteplotní povaze zdroje a režimu využití budovy je 

doporučena akumulace vzniklého tepla v akumulační nádrži a jeho primární využití pro 

předehřev teplé vody. Pro případ dostatečně vysokých teplot v termokompostu je do návrhu 

zahrnuta také možnost předehřevu topné vody. 

V závěru práce jsou stanoveny finanční náklady na projekt a určeny očekávané úspory, 

které z důvodu nízké frekvence využití budovy a spotřeby teplé vody dosahují relativně nízkých 

hodnot. 

Klíčová slova 
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ABSTRACT 

 
The following master’s thesis examines the use of biothermal energy released during the 

decomposition process of composting. The aim of this thesis is to explain the heat generation 

principles of composting, to summarize its consumption possibilities, and to design a suitable 

use of the source for the demands of a real building. 

First, the theoretical framework compares various options of the biomass utilization. It 

then describes the biochemical course of organic matter decomposition, and conceptualizes the 

term thermocompost as well as different methods of heat extraction. Subsequently, it lists ways 

of applying this technology in practice. 

Second, the empirical part uses the findings to propose a compost pile installation, and its 

connection to the current heating and hot water system in Ecocentre Karpaty in Nová Lhota, 

Hodonín. 

Due to the low-temperature nature of the source and the mode of usage of the building, it 

is recommended to accumulate the heat generated in the hot water storage tank. The preheating 

of potable water is considered as its primary benefit. In case of sufficiently high temperature of 

the thermocompost, the design also includes the possibility of preheating of heating water. 

In conclusion, the thesis evaluates the financial costs of the project and determines the 

financial savings. These have – due to the low frequency of the building usage and the 

consumption of hot water reach – relatively low values. 
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ÚVOD 

 
Globální oteplování a jeho vliv na životní prostředí se dostávají stále více do popředí 

veřejného zájmu. Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře dosahuje nejvyšších hodnot za 

posledních 800 000 let a stále stoupá [1]. Klimatická změna se projevuje nejen dlouhodobým 

nárůstem průměrných teplo, ale také suchem či zesilováním extrémních projevů počasí, tedy 

povodní, požárů či tropických cyklón.  

Významným producentem skleníkových plynů v České republice je energetický průmysl. 

Globální trendy v energetice se čím dál více přiklánějí směrem k udržitelnosti a s ní spojenému 

snižování emisí skleníkových plynů a rozvoji obnovitelných zdrojů energie.  

S klimatickou změnou úzce souvisí také zhoršující se stav půdy a krajiny. Odebírání živin 

periodickou sklizní vytváří v půdě deficit organických látek. Intenzivní zemědělství a hojné 

využívání umělých hnojiv, pesticidů, herbicidů a dalších chemických látek dlouhodobě snižuje 

kvalitu půdy a tím mimo jiné také její schopnost zadržovat vodu. Tento stav vytváří potřebu 

kvalitního organického hnojení s obsahem humusu. 

Aktuálním tématem je také vysoký podíl nevyužitého skládkovaného odpadu a s ním 

spojený legislativní tlak na větší míru třídění a využití bioodpadu. 

V technologických návrzích by měl být zohledněn také jejich vliv na životní prostředí. 

Termokompost představuje kombinaci možnosti využití organického materiálu, výrobu 

uhlíkově neutrální tepelné energie a produkci kvalitního hnojiva. 

Termokompost je druh kompostu uzpůsobený k odběru tepla vznikajícího při rozkladu 

organické hmoty. Teplo je využíváno přímo v místě vzniku (například ve sklenících) či 

odebíráno pomocí různých typů tepelných výměníků a poté odváděno k využití. Organická 

hmota není novým zdrojem energie. Teplo rozkládajícího se hnoje znali již farmáři ve 

starověku. Moderní využití tepla s pomocí tepelného výměníku představil v sedmdesátých 

letech dvacátého století Jean Pain, z jehož poznatků vychází velká část dnešních aplikací. 

Ačkoliv v cizině již lze nalézt množství aplikací tohoto zdroje, jeho využití v České republice 

zatím není rozšířené.  

Cílem práce je navrhnout a vyprojektovat připojení termokompostu k budově s již 

existujícím systémem konvenčního vytápění a posoudit využitelnost tohoto zdroje. 

Práce sestává z teoretické a projekční části. V teoretické části je provedeno srovnání 

různých možností využití biomasy. Dále je rozebrán průběh rozkladných procesů probíhajících 

v kompostu. Následně jsou popsány způsoby přenosu tepla mezi kompostem a okolím a 

provedena rešerše možností a způsobů odběru energie z kompostu. Na základě uvedených 

poznatků je zpracována projekční část. 

Pro návrh systému připojení termokompostu je popsán stav budovy a stávající otopné 

soustavy a soustavy pro přípravu teplé vody. Následně je charakterizován režim využití objektu 

a s ním spojený rozvrh vytápění a ohřevu teplé vody. Dále je navržen termokompost a proveden 

odhad a výpočet očekávaného výkonu, popsány dosažitelné teploty a provedeno srovnání s 

požadavky systému.  

Na základě srovnání je navržen způsob odběru a využití tepla a vyprojektován způsob 

připojení termokompostu do otopné soustavy a soustavy pro přípravu teplé vody.  

V poslední části je vytvořen položkový rozpočet a zhodnocena finanční návratnost 

projektu. 
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1 Biomasa jako zdroj energie, odpad a hnojivo 
Energie produkovaná živými organismy se nazývá biotermální. Uvolňuje se například  

při rozkladu organické hmoty v aerobních i anaerobních podmínkách [2]. 

1.1 Definice pojmů 

BRO – biologicky rozložitelný odpad, bioodpad 

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRPO – biologicky rozložitelný průmyslový odpad 

SKO – směsný komunální odpad 

Aerobní – probíhající za přístupu molekulárního kyslíku 

Anaerobní – probíhající bez přístupu molekulárního kyslíku 

1.2 Biomasa 

Mezi biomasu patří veškerá organická hmota na Zemi, tedy všechny látky tvořící těla 

živočichů, rostlin, hub a bakterií. Energeticky nejběžněji využívanou biomasou jsou rostliny, 

které obsahují sluneční energii akumulovanou pomocí fotosyntézy [3]. Biomasa pro 

energetické účely se dělí na cíleně pěstované energetické rostliny a odpadní biomasu. 

Mezi cíleně pěstované energetické rostliny patří druhy zanesené v Seznamu rostlin 

vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace 

rizik pro ochranu přírody a krajiny. Patří sem: 

● lignocelulózové plodiny jako vrby, topoly, konopí seté a čirok 

● olejnaté rostliny jako řepka olejná či slunečnice 

● škrobo–cukernaté rostliny jako cukrová třtina či brambory [4] 

Odpadní biomasu tvoří: 

● odpady ze zemědělské výroby a údržby krajiny – zbytky ze zemědělství, ze sadů a vinic  

● odpady z živočišné výroby – chlévská mrva, hnůj, močůvka, kejda  

● odpady z lesního hospodářství – větve, kůra, pařezy, piliny, klest 

● BRKO – zbytky potravin a papírové obaly 

● BRPO – z výroby nábytku, papíru, potravin a ze zpracování masa 

● kaly z čistíren odpadních vod [4] 

1.3 Biomasa jako zdroj energie 

Biomasa je široký pojem zahrnující velké množství různých druhů materiálů rozličných 

vlastností. Z tohoto důvodu je zavedeno základní dělení dle obsahu vody na biomasu: 

● suchou, kterou lze spalovat – dřevo, sláma 

● mokrou, která se využívá k výrobě bioplynu – močůvka, kejda 

● speciální, která se využívá k získávání energetických látek – řepka olejná, cukrová řepa 

Také množství technologií využívajících biomasu je široké. Dle povahy reakcí se dělí na:  

● termochemické procesy – spalování, zplyňování, zkapalňování, rychlá pyrolýza 

či karbonizace 

● chemické procesy – esterifikace 

● biochemické procesy – fermentace, anaerobní digesce a kompostování [5] 

Cílem těchto procesů je odběr tepla či výroba paliva a jeho případná přeměna na 

elektrickou a tepelnou energii. 

Nejrozšířenějším způsobem energetického využití biomasy v České republice je 

spalování a anaerobní digesce. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu byl v roce 2018 

podíl přímého spalování biomasy asi 2,41 % a podíl spalování bioplynu asi 2,96 % celkové 

hrubé výroby elektřiny v České republice. Celkový podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) 

činil 10,71 % [6].  
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Graf 1.1 Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny z OZE 

v roce 2018 [6]. 

Biomasa je však využívána převážně k výrobě tepelné energie. Dřevo, dřevní štěpka, 

pelety či brikety patří mezi levné a snadno dostupné zdroje tepla pro domácnosti. Podíl 

spalování biomasy v domácnostech na výrobě tepla z obnovitelných zdrojů energie činil v roce 

2018 61,9 %. Spalování biomasy mimo domácnosti pak 23,9 % [6]. 

  
Graf 1.2 Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na celkové výrobě tepla z OZE  

v roce 2018 [6]. 

1.3.1 Spalování 

Spalování je dlouhodobě dominantním způsobem využití biomasy, neboť najde využití 

od malých zdrojů (tepelný příkon do 200 kW) pro přímou výrobu tepla v domácnostech až po 

zvláště velké zdroje (nad 50 MW) pro výrobu elektřiny či kogeneraci. Ačkoliv biomasa patří 

mezi alternativní zdroje energie, díky velmi vysokému podílu prchavé hořlaviny, například 
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ve srovnání s uhlím, je její emisně příznivé spalování obtížné. Vysoké nároky jsou kladeny 

nejen na kvalitu spalovacího procesu, ale také na konstrukci spalovacího zařízení a přípravu 

paliva pro spalování. Plyny vznikající při hoření biomasy se liší spalovacími teplotami, což 

může mít za následek nedokonalé spalování [7]. 

Tab. 1.1 Obsah těkavých látek ve vybraných palivech [8]. 

Palivo Obsah těkavých látek [%] 

Sláma 75–80 

Dřevo 70–75 

Hnědé uhlí 47–57 

Černé uhlí 24–28 

 

Emise souvisejí především s obsahem jednotlivých prvků v suché biomase. Toto 

množství je velmi proměnné a závisí na typu plodiny a lokalitě, kde byla pěstována. Významné 

rozdíly při spalování byly pozorovány i u pelet z dřevního odpadu a pelet z běžných jednoletých 

produkčních rostlin [3].  

Tab. 1.2 Orientační složení vybraných paliv [8]. 

Palivo 
Obsah prvků [%] 

C O H N S Cl 

Sláma 44 35 5 0,5 0,1 0,2 

Dřevo 43 37 5 0,1 0,0 0,0 

Hnědé uhlí 58 18 5 1,4 2,0 0,0 

Černé uhlí 73 5 4 1,4 1,0 0,0 

 

Množství emisí je ovlivněno také způsobem spalování a úpravou spalin [9]. Spalování 

biomasy se řadí mezi tzv. uhlíkově neutrální technologie, neboť při oxidaci rostlinné hmoty se 

neuvolňuje fosilní oxid uhličitý, ale pouze CO2 z koloběhu, a to maximálně v takovém 

množství, které bylo navázáno z atmosféry fotosyntézou (viz rovnice 1.1 - Sumární reakce 

fotosyntézy [3]) při jejím růstu. 

6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 → 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 (1.1) 

Toto řazení je ovšem nepřesné, neboť sklizeň a úprava biomasy před spalováním s sebou 

přináší nezanedbatelnou spotřebu fosilních paliv. Důležitou roli hraje také tzv. doba návratnosti 

uhlíku. Oxid uhličitý uvolněný při spalování biomasy může být v některých případech 

absorbován desítky až stovky let a během této prodlevy negativně ovlivňovat klima [10]. 

Při nízké kvalitě spalovacího procesu a s ním spojeným nedokonalým spalováním může 

dojít k uvolňování jedovatého oxidu uhelnatého, který se dále přeměňuje na oxid uhličitý. 

Nejpodstatnější znečištění ze spalování biomasy způsobují oxidy dusíku (NOX) a to konkrétně 

oxid dusičitý. Tento prudce jedovatý plyn způsobuje fotochemický smog nebo přeměňuje 

na dusičnany zodpovědné za kyselé deště a znečištění podzemních vod. Spalováním biomasy 

vzniká také relativně malé množství oxidu dusného, významného skleníkového plynu. 
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Při nedokonalém spalování může dojít ke vzniku toxického amoniaku. Emise sloučenin dusíku 

jsou ovlivněny převážně obsahem dusíku v palivu a teplotou ve spalovací komoře [11]. 

Rizikovými pro životní prostředí jsou také sloučeniny chloru (například chlorovodík), 

které se uvolňují především při spalování kulturních plodin průmyslově hnojených 

a ošetřovaných pesticidy a herbicidy. Kvůli obsahu chloru vznikají také persistentní organické 

polutanty, mezi které patří například dioxiny – velmi toxické a mimořádně stabilní látky.  

Nízký obsah síry v biomase (viz tabulka 1.2) způsobuje, že při jejím spalování téměř 

nevzniká škodlivý oxid siřičitý. Síra se díky vysokému obsahu vodíku v biomase častěji 

přeměňuje na sulfan (H2S). Další riziko představují emise uhlovodíků, dehtu, sazí 

a nespálených částic, které lze minimalizovat dokonalým spalováním a údržbou spalovacího 

systému [11].  

Výhřevnost suché biomasy se pohybuje mezi 15–19 MJ/kg v závislosti na obsahu 

pryskyřic a olejů či vody [12]. 

1.3.2 Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce neboli biometanizace je anaerobní mikrobiologická přeměna 

organického materiálu za zvýšené teploty (35–45 °C) na bioplyn [13]. Výhodou této metody je 

možnost zpracování vlhkého materiálu živočišného původu (hnůj, kejda, ...) nevhodného 

pro spalování. Ideální obsah sušiny v materiálu se pohybuje mezi 7–25 % [14], sušší materiály 

je obtížné míchat a čerpat. Biometanizace se běžně využívá také pro zpracování kalů z čističek 

odpadních vod či komunálního odpadu s vysokým podílem organických látek (výroba 

skládkového plynu), ale také pro úpravu odpadů z potravinářského průmyslu či odpadů 

ze zpracování dřeva.  

Nejrozšířenějším způsobem využití bioplynu je kogenerace, tedy spalování  

v kogeneračních jednotkách pro výrobu elektřiny a tepla. Teplo z bioplynových stanic se dnes 

často využívá například pro vyhřívání skleníků. Proces výroby bioplynu je však citlivý  

na změnu podmínek – suroviny je nutné homogenizovat a předehřívat pomocí části 

vyprodukované energie a tepla. 

Výhřevnost bioplynu závisí na obsahu metanu a dosahuje 18–26 MJ/m3 [14]. Obsah 

metanu je ovlivněn především složením vstupního materiálu a technologií zpracování. Dalšími 

složkami bioplynu jsou oxid uhličitý, sulfan či vodík. 

Tab. 1.3 Objemové složení bioplynu [14]. 

CH4 CO2 H2S H2 

55–70 % 27–47 % 3 % 1 % 

 

Spalování bioplynu má oproti přímému spalování biomasy nižší emise vztažené 

na hmotnost paliva [15]. 

Tab. 1.4 Srovnání emisí spalování a zplyňování biomasy [15]. 

Technologie  

využití biomasy 

Měrné emise 

[kg CO2/GJ] 

Spalování (W = 30 %) 132 

Biometanizace 100 
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Emise oxidu siřičitého, který se dále přeměňuje na kyselinu sírovou, souvisejí s obsahem 

sulfanu v palivu. Na tento podíl má přímý vliv obsah proteinů, který je vyšší u živočišných než 

u celulózových materiálů. Plyn je v případě vyšších koncentrací síry nutno odsířit [15].  

Bioplyn lze čištěním od H2O, CO2 a H2S zušlechtit na biometan, který dosahuje kvality 

zemního plynu. 

1.3.3 Kompostování 

Kompostování lze charakterizovat jako aerobní exotermní rozklad organického materiálu 

účinkem mikroorganismů. Kvalitní kompost se zahřívá na teploty dostatečně vysoké k ničení 

lidských, živočišných i rostlinných patogenů (55 °C) a semen plevelů (63 °C) [16].  

Při aerobním rozkladu biomasy vzniká metan, amoniak, oxid uhelnatý a oxid uhličitý, 

sulfan či těkavé organické látky. Hlavní plynnou emisí je, stejně jako v případě spalování, oxid 

uhličitý. Při kompostování však neprobíhá kompletní přeměna veškeré hmoty, významný podíl 

uhlíku se zachová ve formě nezkompostovaných částic a jako součást rozkladu odolných 

humusových látek. Takto navázaný uhlík se po aplikaci kompostu na půdu, či zapravením 

do půdy stává její součástí a navyšuje obsah organické hmoty. Půda je největším 

suchozemským rezervoárem uhlíku a pomocí aplikace kompostů je možné jeho podíl dále 

zvyšovat a ukládat, tedy takzvaně sekvestrovat. Neúplná přeměna uhlíku a dalších prvků 

obsažených v biomase však způsobuje také nižší energetickou výtěžnost kompostování. 

Emise při kompostování závisí stejně jako u spalování na složení vstupního materiálu 

a na kvalitě proměnného procesu. Při nedostatečném provzdušňování či příliš vysokém obsahu 

vody dochází ke vzniku anaerobních podmínek, které se vyznačují vznikem metanu 

a amoniaku. Množství vznikajícího amoniaku stoupá s vyšším obsahem dusíku 

v kompostované hmotě, s vyšší teplotou a pH [2,17]. Uvolňování škodlivých plynů lze zabránit 

pomocí biofiltrace. Biotechnologické přípravky vykazují přibližně 20 až 30% účinnost 

v redukci emisí CO2, CH4 a NH3 [18]. 

Teplo vznikající při rozkladných procesech v kompostu lze odebírat pomocí výměníku či 

jímáním ohřátého vzduchu a používat pro vytápění či ohřev vody. 

1.4 Biomasa jako odpad 

Z dat společnosti EKO-KOM vyplývá, že bioodpad tvořil v roce 2018 průměrně 25,6 % 

hmotnosti směsného komunálního odpadu v České republice [19].  

Více než čtyři pětiny celkové produkce odpadů v ČR však tvoří ostatní („nekomunální”) 

odpady [20]. Jejich biologicky rozložitelnou složku tvoří například odpady ze zemědělské, 

živočišné a lesnické výroby, stavební odpady, či odpadní obaly (viz kapitola 1.2). 

1.4.1 Skládkování 

Aktuálně platná vyhláška č. 294/2005 Sb. řadí biologicky rozložitelné odpady mezi 

odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek. Skládkovat BRO lze jen 

v případě, že nejsou odděleny a tvoří tedy složku směsného komunálního odpadu. Vytříděné 

biologicky rozložitelné odpady lze na skládky ukládat, pouze pokud splňují dané parametry 

biologické stability (spotřeba O2, výhřevnost v sušině). 

Dle novely č. 229/2014 Sb. zákona o odpadech má být od roku 2024 zakázáno ukládat 

na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené 

prováděcím právním předpisem. V budoucnu bude kromě spalování směsného odpadu nutné 

zvýšit podíl tříděného odpadu a zajistit jeho materiálové či energetické využití.  
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Tab. 1.5 Procentuální využití komunálních odpadů za rok 2018 [20]. 

 Produkce 
Materiálové 

využití 

Energetické 

využití 
Skládkování 

Jiné 

nakládání 

Všechny odpady 37,8 mil. t 83,4 % 3,2 % 9,4 % 4 % 

Komunální odpady 5,8 mil. t 38,6 % 11,7 % 46 % 3,7 % 

 

1.4.2 Materiálové využití 

Mezi procesy stabilizace bioodpadu zhodnocující jeho potenciál patří kompostování. 

Jednou z možností, jak zpracovat zbytkovou biomasu z průmyslu a zlevnit její zpracování, je 

její úprava přímo u původce. Skládkování je v současnosti pro velké přepravní a skladovací 

náklady nevýhodné a do budoucna bude dle aktuálních legislativních plánů velmi omezené. 

Ukládání bioodpadu do kompostáren je sice do budoucna možné, ale podobně finančně 

nepříznivé. Z těchto důvodů může být pro producenta bioodpadu ekonomicky zajímavou 

variantou možnost zřízení vlastní kompostárny [21]. 

1.4.3 Energetické využití 

Hierarchie nakládání s odpady stanovená zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech řadí 

energetické využití odpadů na čtvrté místo za předcházení jejich vzniku, přípravu k opětovnému 

použití a recyklaci. Bioodpad je cenným zdrojem živin, které lze recyklovat a opětovně 

používat a měl by být proto ze směsného odpadu separován. 

1.5 Biomasa jako hnojivo 

Biomasa je významným zdrojem živin pro rostliny. Před aplikací do půdy je pro dosažení 

lepší dostupnosti živin vhodné její zpracování [22]. V některých případech může surová 

odpadní biomasa vážně ohrožovat ekosystém. Například využití nezpracované chlévské mrvy 

k hnojení může vést ke znečištění půdy a povrchových či podzemních vod a k úniku dusíku 

[23]. Energeticky využitá biomasa (kompostováním, biometanizací i spalováním) může dále 

posloužit jako hnojivo. 

1.5.1 Popel  

Při spalování rostlinné biomasy vzniká popel s vysokým obsahem živin, zejména 

vápníku, draslíku, fosforu a hořčíku. Kromě těchto prvků však může obsahovat také těžké kovy 

či nadlimitní koncentrace polyaromatických uhlovodíků, které jsou nebezpečné pro půdní život 

a potravinový řetězec. 

Vlastnosti popela se liší dle typu spalovacího zařízení, druhu a místa pěstování biomasy. 

Některé rostliny akumulují toxické kovy v biomase. Požadavky na kvalitu hnojiva a limitní 

hodnoty toxických prvků upravuje vyhláška č. 271/2009 Sb. a zákon č. 156/1998 Sb. 

o hnojivech [22]. 

1.5.2 Digestát 

Další možností je anaerobní digesce biomasy, při které dochází kromě produkce bioplynu 

také ke vzniku digestátu (stabilní organická hmoty) a perkolátu (tekutiny obsahující základní 

živiny). Obojí se využívá jako hnojivo. Kvalita digestátu jako organického hnojiva je závislá 

nejen na kvalitě vstupních surovin, ale souvisí také s účinností přeměny v bioplynové stanici. 

Vyšší degradace organické hmoty dále zvyšuje její stabilitu, čímž snižuje pozitivní vliv na 

úrodnost půdy. Digestát se řadí mezi minerální hnojiva, která nepřispívají k tvorbě humusu 

a nezlepšují dlouhodobou úrodnost půdy [24,25,26]. Lze jej však využít jako součást kompostu, 

jehož strukturu dokáže šetrně provzdušnit [25].  
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1.5.3 Kompost 

Vyzrálý kompost vznikající aerobním rozkladem biomasy přispívá k tvorbě humusu, 

čímž zlepšuje úrodnost a fyzikální vlastnosti půdy. Výhodou kompostu ve srovnání 

s průmyslovými hnojivy je skutečnost, že živiny, které jsou v kompostu vázány v organické 

hmotě, se uvolňují postupně a nejsou v takové míře náchylné k jejich vyplavování [21].  

Kompost v některých případech obsahuje příliš nízké množství živin, takže jej dle zákona 

nelze klasifikovat jako hnojivo. Může však být využit zlepšování struktury půdy, či pro 

mulčování. 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Bára Dokoupilová  

Projektování systémů přenosu a využití tepla z Termokompostu 

 

20 

 

2 Vznik tepla v kompostovacím procesu 
V následujícím textu bude podrobně rozebrán princip rozkladu organické hmoty, průběh 

kompostovacího procesu a vhodné podmínky pro mikrobiální aktivitu. Pochopení 

biochemických souvislostí je vhodné pro lepší porozumění potenciálům a limitům 

termokompostu jako zdroji energie.  

2.1 Definice pojmů 

Dendromasa – druh biomasy s obsahem dřevní hmoty stromů [27] 

Kompost – směs stabilizovaného organického materiálu vzniklého řízeným biologickým 

aerobním rozkladem [28]  

Humus – soubor organických látek a minerálního podílu půdy v různém stupni přeměny, 

složka s významným vlivem na půdní úrodnost [29] 

V této kapitole je pojem kompost používán pro organickou hmotu ve fázi kompostování, 

tedy neúplný produkt. Pro kompost ve smyslu této definice je užíváno slovní spojení vyzrálý 

kompost. 

2.2 Kompostování 

Při kompostování se organická hmota přeměňuje na vyzrálý kompost, přičemž dochází 

k rozpadu složitých struktur na jednoduché látky. Právě tyto uvolněné živiny vázané 

na humusové částice zajišťují hnojivý účinek vyzrálého kompostu, neboť mohou být přijímány 

a zpracovány rostlinami [30]. 

Rozklad hmoty na mikroskopické úrovni je zajištěn funkcí mikroorganismů (převážně 

bakterií a hub), které se přirozeně vyskytují v organické hmotě. 

2.3 Podmínky prostředí 

Přirozený proces rozkladu organické hmoty nazýváme tlení. Při kompostování se snažíme 

průběh tohoto děje optimalizovat a urychlit volbou vhodného složení kompostované směsi 

a podmínek rozkladu. Kvalita a rychlost kompostovacího procesu je řízena těmito parametry: 

2.3.1 Vlhkost 

Obsah vody zásadním způsobem ovlivňuje rychlost a intenzitu kompostování. Toto 

kritérium úzce souvisí se zrnitostí a pórovitostí kompostovaného materiálu i s obsahem 

vzduchu. Doporučený obsah vody v kompostované hmotě je mezi 40 a 60 %. Pod touto hranicí 

se mikrobiální aktivita pozastavuje. Naopak vyšší vlhkost zamezuje přístupu vzduchu [30]. 

Obsah vody v důsledku vypařování v průběhu procesu přirozeně klesá.  

Tab. 2.1 Relativní vlhkost vybraných materiálů [31]. 

Materiál Vlhkost [%] 

Slepičí trus 62–75 

Posekaná tráva 82 

Kravský hnůj 67-87 

Kuchyňský odpad 69 

Listí 38 

Sláma 4–27 

Piliny 19–65 
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2.3.2 pH 

Optimální hodnota vodíkového exponentu prostředí kompostu se pohybuje mezi 6 a 8, 

neboť v takových podmínkách vykazují mikroorganismy nejvyšší aktivitu [21]. Tato hodnota 

se v průběhu rozkladu mění v závislosti na právě probíhající fázi. Bakterie a houby při rozkladu 

hmoty uvolňují organické kyseliny, důsledkem čehož roste jejich podíl v kompostu a zároveň 

klesá pH. Nižší hodnota pH dále příznivě ovlivňuje růst hub a s ním spojený rozklad celulózy 

a ligninu, hlavních stavebních složek dřevní hmoty. Pokud se prostředí stane anaerobním, 

přílišný nárůst akumulace organických kyselin způsobí útlum mikrobiální aktivity. Toto lze 

zvrátit provzdušněním kompostu [32].  

2.3.3 Koncentrace kyslíku 

Kyslík je nutný pro udržení aerobních podmínek rozkladu, tedy převážně pro buněčné 

dýchání, buněčný metabolismus a oxidaci organických molekul v kompostu. Aerobní 

mikroorganismy při těchto procesech produkují oxid uhličitý, vodu, teplo a humus.  

Na začátku rozkladu se koncentrace kyslíku ve vzduchových prostorách kompostu 

pohybuje mezi 15 a 20 %, tedy podobně jako v okolním vzduchu. Později se kyslík 

spotřebovává a přibývá oxidu uhličitého. Jakmile podíl O2 klesne pod 5 %, dochází ke vzniku 

anaerobních oblastí [32]. 

Při anaerobních podmínkách, tedy při rozkladu za absence vzduchu, dochází ke kvašení 

a vzniku metanu, oxidu uhličitého a meziproduktů v podobě organických kyselin a alkoholů. 

Anaerobní rozklad uvolňuje méně energie na jednotku hmotnosti kompostu a vyznačuje se 

produkcí nežádoucích pachů [28]. Pro potřebnou výměnu plynů je nutná přirozená či řízená 

aerace kompostu.  

Nepostradatelný význam kyslíku v termokompostu je způsoben povahou buněčných 

reakcí probíhajících při rozkladu. Bakterie přítomné v kompostu zajišťují svoji potřebu energie 

buněčným dýcháním. Tento děj patří mezi exotermické reakce, při kterých se rozkladem 

složitých molekul uvolňuje energie. 

Při buněčném dýchání vzniká jako vedlejší produkt teplo. Hlavním produktem jsou však 

molekuly ATP (adenosintrifosfátu). Tato látka disponuje vysokým energetickým obsahem 

uloženým v jejích chemických vazbách. Po rozpadu těchto vazeb se uvolněná energie využívá 

ve většině buněčných pochodů. Tyto procesy však probíhají pouze s omezenou účinností 

a zbytek energie se opět přeměňuje na teplo. 

Hlavní stavební látkou rostlinné tkáně je celulóza. Jde o polysacharid sestávající 

z jednotek beta-D-glukózy.  

 
Obr. 2.1 Chemické složení celulózy [3]. 

Rozklad glukózy je také reakcí buněčného dýchání a probíhá v několika fázích. Prvním 

krokem je glykolýza, tedy štěpení glukózy. Tato reakce může probíhat bez přítomnosti kyslíku, 

tedy i v anaerobních podmínkách. Při tomto ději se na jednu molekulu glukózy spotřebují dvě 

molekuly ATP a další 4 molekuly se vytvoří. Čistý zisk tedy činí molekuly ATP. 

V anaerobních podmínkách se po této fázi proces buněčného dýchání a možnost dalšího 

energetické výtěžku přerušuje a dochází k mléčnému či alkoholovému kvašení neboli 
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fermentaci. Sumární rovnice anaerobní glykolýzy popisuje přeměnu glukózy na kyselinu 

mléčnou za uvolnění energie: 

𝐶6𝐻12𝑂6 → 2𝐶3𝐻6𝑂3 + 2 ATP (2.1) 

Při dostatku kyslíku však po glykolýze následuje Krebsův cyklus, při kterém se uvolňují 

další dvě molekuly ATP. Poslední fází je pak reakce nazvaná oxidativní fosforylace, při které 

se uvolní 34 molekul ATP. Rozklad glukózy v aerobních podmínkách tedy uvolní celkem 38 

molekul ATP, zatímco rozklad v anaerobních podmínkách uvolní pouze 2 molekuly ATP.  

Sumární rovnice aerobního rozkladu glukózy (buněčné respirace) popisuje reakci glukózy 

a molekulárního kyslíku za vzniku oxidu uhličitého, vody a uvolnění energie [33]: 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 → 6C𝑂2 + 6𝐻2O+ 38 ATP (2.2) 

2.3.4 C:N poměr 

Jedná se o hmotnostní podíl uhlíkatých a dusíkatých složek obsažených v kompostované 

hmotě. Oba tyto prvky jsou nezbytné pro tvorbu proteinů. Ideální C:N poměr kompostu se 

pohybuje mezi asi 25 a 30 hmotnostními jednotkami uhlíku ku jedné hmotnostní jednotce 

dusíku [30]. Více uhlíku obsahuje tmavší a dřevnatější materiál, naopak zelenější materiál je 

bohatší na dusík [21]. Tabulky s hodnotami C:N poměru pro různé druhy organického odpadu 

jsou dostupné z tištěných i online zdrojů.  

Tab. 2.2 C:N poměr vybraných materiálů [31]. 

Materiál C:N poměr 

Slepičí trus 3–10 

Posekaná tráva 9–25 

Kravský hnůj 11–30 

Kuchyňský odpad 14–16 

Listí 40–80 

Ovesná sláma 48–98 

Pšeničná sláma 100–150 

Piliny 200–750 

Štěpka (měkké dřevo) 212–1313 

Štěpka (tvrdé dřevo) 451–818 

 

Vysoký rozptyl u C:N poměrů některých surovin je dán jeho závislostí na stáří materiálu. 

C:N poměr čerstvého listí se bude blížit spíše spodní mezi intervalu, naopak usušené listí horní. 

Celkový C:N poměr kompostu se určí dle vzorce: 

𝐶: 𝑁 =
(𝐶: 𝑁𝐴 ⋅ 𝑚𝐴)  +  (𝐶:𝑁𝐵 ⋅ 𝑚𝐵)  +  (𝐶: 𝑁𝐶 ⋅ 𝑚𝐶) + . . .

𝑚𝐴  +  𝑚𝐵  +  𝑚𝐶  + . . .
 

(2.3) 
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kde 

 

C:NA, C:NB, C:NC je hmotnostní podíl uhlíku ku dusíku v materiálech A, B a C 

mA, mB, mC je hmotnost materiálů A, B a C. 

 

Při příliš nízkém C:N poměru probíhá rozklad rychleji, kompost se přehřívá a hubí 

důležité mikroorganismy. Vytvářejí se anaerobní podmínky a přebytečný dusík, který 

mikroorganismy nestíhají spotřebovat, se mění na amoniak. Při vyšším poměru se kompost 

méně zahřívá a rozklad i doba zrání se prodlužuje [21,32]. 

Ideální C:N poměr je ovšem závislý také na biologické dostupnosti těchto prvků. Zejména 

dřevité materiály, které se vyznačují vyšším obsahem uhlíku, obsahují lignin, který snižuje 

jejich rozložitelnost. Naopak dusíkaté materiály jsou často typické velmi nízkou odolností k 

rozkladu. Jak bylo řečeno, vliv na biologickou dostupnost prvků má také zrnitost materiálu [32]. 

2.4 Fáze kompostování 

Průběh kompostování se dělí na fázi rozkladu, přeměny a dozrávání. Příklad teplotního 

průběhu kompostovacího procesu je znázorněn na obrázku 2.2. 

 
Obr. 2.2 Teplotní průběh procesu kompostování. 

2.4.1 Fáze rozkladu (mineralizace) 

Tato fáze probíhá za nejvyšších teplot a vyznačuje se rozkladem složitých organických 

sloučenin na jednodušší anorganické. Probíhají chemické degradační reakce lehce 

rozložitelných sloučenin, tedy škrobů, cukrů a proteinů za vzniku oxidu uhličitého, dusičnanů, 

polysacharidů a vody. To v podstatě znamená, že živiny vázané v organické hmotě se uvolňují 

a postupně navracejí do původní minerální formy [21]. Později dochází také k rozkladu celulózy 

a další dřevní hmoty. 

V této fázi také zanikají hnilobné patogenní bakterie a zárodky hmyzu a eliminuje se 

klíčivost semen, čímž dochází k takzvané hygienizaci kompostu. Kompost může být v této fázi 

stále fytotoxický, tedy obsahovat pesticidy, těžké kovy, či nadměrně množství kumulovaných 

solí a organických kyselin. 

2.4.2 Fáze přeměnná  

Teplota klesá asi na 25 °C, což umožňuje návrat některých druhů hmyzu. Mění se 

struktura, aroma i vzhled materiálu a původní skladba kompostu je již nerozeznatelná, hmota 
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se homogenizuje. Kompost přestává být fytotoxický a jeho výluhy jsou již hygienicky 

nezávadné. Materiál je již použitelný jako hnojivo a jeho hnojivý účinek je v této fázi nejvyšší 

[21]. 

2.4.3 Fáze dozrávání 

Vnitřní teplota kompostu se vyrovnává s teplotou okolí. Vrací se hmyz a malí 

živočichové. Vznikají vazby mezi anorganickými a organickými látkami. Hnojivý účinek klesá, 

avšak tvoří se kvalitní humus, jehož účinnost je v tomto stádiu nejvyšší a dále stoupá [21]. 

2.5 Teplotní průběh 

Teplotní podmínky v kompostu se v průběhu procesu mění a rozklad prochází různými 

teplotními fázemi. Tyto fáze se během rozkladu prolínají s výše popsanými fázemi 

kompostování. Z důvodu přehlednosti je v textu pro teplotní fáze používáno slovo úsek.  

2.5.1 Mezofilní úsek 

Proces rozkladu začíná mezofilním úsekem. Mezofilní mikroorganismy prospívají  

v teplotách mezi 15 a 40 °C a jejich úkolem je konzumovat snadno dostupné složky 

kompostovaného materiálu. Jejich aktivitou rapidně narůstá teplota v kompostu. Jakmile 

se teploty jádra blíží k 40 °C, prostředí se stává pro mezofily nehostinné. Tyto organismy 

začínají vytvářet takzvané endospory, tedy ochrannou „kapsu” před nepřízní okolních 

podmínek.  

Kompostování se účastní kromě bakterií, hub a dalších mikroskopických organismů 

i různé druhy členovců, měkkýšů a dalších živočichů. Jejich tolerance k vyšším teplotám je 

však nízká a při zahřívání kompostu se přesunují do okrajových částí či kompost úplně 

opouštějí. 

2.5.2 Termofilní úsek 

Při teplotách nad 40 °C nastává termofilní úsek, který vyhovuje takzvaným termofilům. 

Tyto organismy rozkládají složité organické sloučeniny na jednoduché anorganické.  

Při teplotách nad 55 °C dochází k výše popsané hygienizaci kompostu. Horní hraniční teplota  

pro termofily činí asi 70 °C. Při dosažení tohoto limitu začíná aktivita těchto organismů ustávat, 

čímž teplota opět mírně klesá a podmínky pro mikroorganismy se optimalizují. Jedná se o jakýsi 

druh přirozené autoregulační zpětné vazby. Při překročení teploty 70 °C může v kompostech 

s nižším obsahem vody nastat samovznícení materiálu [34]. 

V termofilním úseku se významným způsobem uplatňují také houby. Ty zajišťují rozklad 

odolných pevných zbytků, a to celulózy a hemicelulózy (komplexních sacharidů) a dále ligninu, 

látky, která zabezpečuje dřevnatění buněčných stěn dřeva. Houby tyto odolné vazby narušují, 

čímž umožňují bakteriím pokračovat s rozkladem poté, co jsou veškeré snadno dostupné složky 

vyčerpané [35].  

Po vyčerpání tohoto zdroje začíná teplota kompostu postupně klesat, dochází k návratu 

mezofilních organismů a materiál vstupuje do fáze pomalého dozrávání. 

2.5.3 Psychrofilní a hypertermofilní úsek 

Při nízké okolní teplotě na začátku kompostování (před nástupem mezofilního úseku) 

nebo v konečné fázi dozrávání se může prostředí kompostu stát nehostinným místem  

i pro mezofilní bakterie. V kompostu přesto probíhají mikrobiální procesy, a to díky 

psychrofilním bakteriím, jejichž teplotní optimum se pohybuje kolem 13 °C [36]. 

V některých případech, například ve speciálně navržených směsích materiálu, mohou 

teploty kompostu stoupat i ke 100 °C. V takto vysokých teplotách dokážou přežívat 

hypertermofilní bakterie [37]. 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Bára Dokoupilová  

Projektování systémů přenosu a využití tepla z Termokompostu 

 

25 

 

3 Využití energie kompostu 
V této kapitole budou popsány způsoby využití tepla z kompostu, vysvětlen princip 

termokompostu a mechanismus jeho výměny energie s okolím a rozebrány požadavky 

na konstrukci termokompostu. 

3.1 Způsoby využití tepla kompostu 

Jak bylo řečeno dříve, při rozkladu organické hmoty se vlivem intenzivní činnosti 

mikroorganismů uvolňuje energie ve formě tepla. Toto teplo za běžných okolností uniká 

do okolí jako odpadní produkt. Existují ovšem možnosti jeho odběru a využití. 

3.1.1 Tradiční způsoby 

Teplo rozkládající se organické hmoty bylo využíváno již před dvěma tisíci lety v Číně, 

a to ve formě příkopů naplněných hnojem a zakrytých vrstvou úrodné půdy. Rostliny 

v záhonech tohoto typu dokázaly díky dodávanému teplu růst až o dva měsíce déle mimo 

sezonu [38]. Pařeniště podobného typu byla od 17. století v různých obměnách využívána 

ve Francii a později také v Anglii či Holandsku [39]. Ve východní Evropě a na Islandu byl  

na venkovní zdi obydlí nanášen hnůj sloužící jako izolace a zdroj tepla v zimě [38]. 

3.1.2 Odběr tepla pomocí výměníku 

První pokročilý návrh odběru a využití tepla z kompostu představil již v roce 1981 ve své 

knize Another Kind of Garden francouzský lesník Jean Pain [40]. Jeho metoda využívá 

jednoduchý tepelný výměník vyrobený ze spirálovitě svinutých polyethylenových trubek 

umístěných v blízkosti jádra kompostu. Výměníkem proudí voda, která odebírá vznikající teplo 

(primárně vedením) a poté je odvedena k tepelnému spotřebiči, či k přímému využití 

(např. zahradní sprcha). Výkon Painova kompostu o 50 tunách materiálu dosahoval téměř 

14 kW po dobu 6 měsíců [40]. Odběr tepla pomocí cizího media přinesl výhodu v podobě 

možnosti transportu energie na místa vzdálená od kompostu. 

 

 
Obr. 3.1 Odběr tepla pomocí výměníku pracujícího s citelným teplem. 

Původní návrh Jeana Paina prošel velkým množstvím úprav a vylepšení. Vzhledem 

k vysokému podílu tepelných ztrát únikem latentního tepla páry bylo žádoucí vylepšení 

původního výměníku tepla fungujícího primárně na principu kondukce. Nízká tepelná vodivost 

dřeva a dalších celulózových materiálů omezuje přenos tepla kompostem pomocí vedení [39]. 

3.1.3 Kondenzační výměník 

Jedním z možných vylepšení je použití kondenzačního výměníku, který využívá konvekci 

ohřátého vzduchu [41]. Výměník umístěný v horní části kompostu umožňuje efektivní odběr 

skupenského i citelného tepla unikajících vodních par. Zkondenzované páry se poté vrací zpět 

do kompostu, čímž zabraňuje jeho vysychání. Kondenzace je podpořena pomocí akumulace par 

v prázdné dutině pod výměníkem [41]. 
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Obr. 3.2 Odběr tepla pomocí kondenzačního výměníku. 

Jelikož kondenzační výměník neodebírá energii v jádru kompostu, ale využívá unikající 

teplo, nedochází k intenzivnímu chlazení prostředí mikroorganismů a snižuje se riziko 

nežádoucího vychladnutí kompostu (viz dále).  

3.1.4 Kontejnerové komposty 

V některých aplikacích se kompost ukládá do dvouplášťového kontejneru. Prostor mezi 

plášti je poté naplněn vodou určenou k ohřátí [39]. Tímto způsobem jsou využity veškeré 

tepelné ztráty. Je však nutno zajistit dostatečné provzdušňování materiálu.   

3.1.5 Odběr teplého vzduchu 

Rozkládající se hmota je pro rostliny zdrojem tepla, živin i oxidu uhličitého. Rostliny 

vytvářejí pro kompost důležitý kyslík. Z tohoto důvodu je využití energie rozkládající se hmoty 

pro pěstování rostlin ve sklenících výhodnou variantou.  

Kromě prostého umístění kompostované masy přímo do prostoru skleníku existují také 

pokročilé metody, například odběr teplého vzduchu uvolňujícího se z kompostu. Vzduch 

bohatý na oxid uhličitý je po vzoru pařenišť veden ke kořenového systému rostlin v záhonech 

ve sklenících. Vrstva hotového kompostu na povrchu pak pomáhá udržet teplo v půdě a funguje 

jako biofiltr eliminující případné nežádoucí plyny, např. amoniak [38].  

 
Obr. 3.3 Výměna plynů a energie mezi kompostem a skleníkem. 

Další variantou je patentovaná technologie Agrilab Inside™ fungující na principu odvodu 

teplého vzduchu z kompostu k výměníku. Ten odebírá jeho teplo a distribuuje ho k využití. 

Ochlazený ale stále relativně teplý vzduch bohatý na CO2 poté proudí ke kořenům rostlin 

ve skleníku a jeho část se (společně s kondenzátem) v případě potřeby vrací zpět ke kompostu. 

Jednotlivé proudy vzduchu jsou automaticky regulovány dle teplot a obsahu kyslíku [42]. 
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Obr. 3.4 Patentovaná technologie Agrilab Inside™. 

Tyto metody jsou využívány farmami s vlastní produkcí hnoje, který je díky snadné 

dostupnosti a intenzivní (ačkoliv krátkodobé) produkci energie vhodným zdrojem. Aerobní 

rozklad hnoje přináší také výhody ve zvýšení jeho hnojivých účinků a v jeho hygienizaci. 

3.2 Termokompost  

Ačkoliv biotermální energii rozkladu lze využívat různými způsoby, pojem 

termokompost vychází z návrhu Jeana Paina (viz kapitola 3.1.2) a představuje konstrukci 

složenou z organického materiálu určitých vlastností (výhřevnost, odolnost vůči rozkladu) 

a tepelného výměníku, který slouží k odběru vznikajícího tepla. Teplo může být využito 

k oběhovému či průtočnému ohřevu vody. Jednotlivé aplikace se od sebe liší nejen tvarem 

a typem tepelného výměníku, ale také rozměry a geometrií kompostu či skladbou materiálu. 

 

 
Obr. 3.5 Experimentální termokompost instalovaný v roce 2018 v Deutsches 

Biomasseforschungszentrum (DFBZ) v Lipsku. 
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3.3 Množství energie 

3.3.1 Dostupná energie 

Maximální množství energie dostupné z kompletního rozkladu biomasy je stejné jako 

množství energie dostupné z dokonalého spalování. Při kompostování však k úplné oxidaci 

veškerého materiálu nedochází, v důsledku čehož nedojde k uvolnění veškeré energie v něm 

obsažené [39]. Hotový kompost stále obsahuje velké množství hmoty v různém stupni rozkladu. 

Část uhlíku zůstává vázaná v humusových látkách [43].  

Energie dostupná z dokonalého aerobního rozkladu jednoho kilogramu organického 

materiálu (bez obsahu vody) se pohybuje přibližně mezi 4,65 MJ (směs zbytků potravin) 

a 39,16 MJ (čistý tuk) [2]. Stanovit přesnou hodnotu pro jednotlivé složky a následně pro celou 

směs kompostu je problematické, neboť dokonalá oxidace a měření uvolněné energie je 

technologicky náročné. 

3.3.2 Skutečná energie  

Podíl energie skutečné uvolněné ku energii dostupné dále závisí na míře rozkladu 

materiálu, tedy na rozložitelnosti suroviny, době kompostování a podmínkách rozkladu 

(vlhkost, obsah vzduchu, teplota ad.) [39]. Další nejistotu tvoří velikost tepelných ztrát 

a efektivita odběru tepla. 

Jedna z možností výpočtů uvolněné energie je určení tempa rozkladu, tedy množství 

hmoty rozložené za jednotku času. Jeho hodnota je závislá na teplotě kompostu a dle některých 

experimentů se zvyšuje téměř dvojnásobně s každým nárůstem teploty o 10 °C (do teplot, které 

limitují mikrobiální aktivitu). Tempo rozkladu je dále ovlivněno limitujícími faktory, 

mezi které patří množství dostupného kyslíku, poréznost, vlhkost materiálu ad. Výpočet této 

veličiny je zatížen nepřesností způsobenou velkým množstvím dalších zanedbaných činitelů, 

jako je velikost částic surovin, přesný obsah dusíku a uhlíku, tvar hromady a v neposlední řadě 

také okolní podmínky [28]. 

3.4 Přenos tepla 

Kompost si se svým okolím vyměňuje energii všemi mechanismy přenosu tepla, tedy 

radiací, kondukcí i konvekcí. Povaha a intenzita jednotlivých způsobů tepelné výměny je 

hlavním kritériem pro volbu vhodného mechanismu odběru tepla a potřebných opatření pro 

snížení ztrát. 

3.4.1 Radiace 

Kompost vyměňuje tepelnou energii s okolními předměty pomocí radiace. Výsledné 

množství vyměněného tepelného záření je závislé na okolní teplotě a intenzitě slunečního 

záření. Během chladných měsíců klesají solární zisky a díky nízkým teplotám okolních objektů 

se zvyšují ztráty radiací. V teplých měsících s vyšším množstvím globálního záření a vyššími 

teplotami okolí solární zisky stoupají a snižuje se výsledné množství vyzářené energie. 

Intenzita tepelného záření prudce stoupá s teplotou povrchu kompostu, a to dle Stefan-

Boltzmannova zákona pro šedé těleso s její čtvrtou mocninou [44]. 

𝐼 = 𝜖𝜎𝑇𝑃
4 [𝑊 ⋅ 𝑚−2] (3.1) 

3.4.2 Kondukce 

Na okrajích kompostu dochází ke srážkám molekul ohřátého a okolního (chladnějšího) 

vzduchu a k přestupu tepla z ohřátého materiálu kompostu do okolního vzduchu. K vedení tepla 

dochází také přestupem mezi podstavou kompostu a zemí. Rozsah přenosu energie kondukcí 

vyjádřený měrným tepelným tokem (rovnice 3.2 [44]) je ovlivněn teplotním gradientem 

a tepelnou vodivostí materiálu. 
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𝑞̇ = −𝜆𝑉
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 [𝑊 ⋅ 𝑚−2] 

(3.2) 

3.4.3 Konvekce  

Významným činitelem v tepelných výměnách kompostu je proudící vzduch. Teplo 

předávané kondukcí ze stěn kompostu do okolí se advekcí vzduchu posouvá vzhůru podél stěn 

kompostu a uniká do okolí. Vzduch proudí také samotným kompostem, kde působením vyšších 

teplot dochází k intenzivnější tepelné výměně a vyšším ztrátám. 

Současně s citelným teplem se ve vzduchu přenáší také skupenské teplo ve formě páry 

vznikající v kompostu. Unikající citelné a skupenské teplo shrnuje entalpie vzduchu. Množství 

takto předané energie lze vypočítat určením změny entalpie proudícího vzduchu, tedy rozdílu 

entalpií okolního (vstupujícího) a vnitřního (vystupujícího) vzduchu [39]:  

𝑄 = 𝑚 ⋅ (ℎ𝑜 − ℎ𝑖) [𝑊] (3.3) 

Největší podíl na celkových tepelných ztrátách kompostu má právě únik latentního tepla 

odparem vody obsažené v kompostovém materiálu a to až 70 % [2]. Tepelnou výměnu 

kompostu s okolím je pro dosažení co nejvyšší účinnosti žádoucí omezit či využít k odběru. 

3.5 Snížení ztrát 

Jelikož ztráty radiací, kondukcí i konvekcí jsou částečně generovány na povrchu 

kompostu, pro jejich snížení je vhodné redukovat velikost povrchové plochy kompostu, 

tedy volit takovou geometrii a rozměry, které zajišťují nízký poměr povrchu ku objemu. 

V podmínkách mírného klimatu by tato hodnota měla být nižší než jedna [45]. 

Vhodným nástrojem pro snížení teploty povrchu a součinitele prostupu tepla je tepelná 

izolace. Spodní podstavu lze od země izolovat pomocí vzduchové mezery pod jednoduchou 

podlahovou konstrukcí [41]. Obvodové stěny jsou běžně chráněny balíky slámy či sena, které 

dovolují difúzi plynů a zároveň masu kompostu rámují a udržují její tvar (viz obrázek 3.6). 

Povrch kompostu je vhodné izolovat prodyšným materiálem, který neomezí proudění vzduchu, 

ale pomocí kondenzace zmírní odpar vody a sníží ztráty latentního tepla. 

 
Obr. 3.6 Experimentální termokompost s tepelnou izolací stěn ze slaměných balíků. 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Bára Dokoupilová  

Projektování systémů přenosu a využití tepla z Termokompostu 

 

30 

 

Ztráty konvencí spojené s odparem vody je nutné omezit také kvůli vysychání kompostu 

a následného zpomalení funkce mikroorganismů. Únik vodní páry s sebou nese druhotné 

tepelné ztráty, a to spotřebu energie k ohřátí vody dodané v průběhu kompostování. 

3.6 Skladba materiálu a podmínky rozkladu 

Pro udržení vysokých teplot kompostu je výhodné udržovat termofilní úsek rozkladu 

po co nejdelší dobu a s tímto záměrem volit vstupní materiál a udržovat podmínky procesu. 

Pro termokompost platí odlišné zásady než pro klasické kompostování. 

3.6.1 Skladba materiálu 

Složení termokompostu je nutno volit tak, aby náběh termofilního úseku proběhl 

co nejrychleji a kompost se v něm poté dokázal udržet po co nejdelší dobu i při nízkých okolních 

teplotách a při odebírání tepla pro účely jeho využití. Z tohoto důvodu je vhodné kombinovat 

lehce rozložitelné materiály s vysokým obsahem snadno uvolnitelné energie s velmi odolnými 

materiály, které udrží proces rozkladu dlouhodobě aktivní.  

Mezi materiály, které účinně nastartují proces rozkladu a rychle zahřejí kompost, patří 

například hnůj [38]. Materiál, který zajistí dlouhodobou funkci kompostu, je dendromasa, 

neboť obsahuje odolné látky jako celulózu, hemicelulózu a lignin.  

I přes významnou roli výše uvedených materiálů se v praktických realizacích skladba 

směsi může omezovat také na samotný hnůj či samotnou dřevní štěpku [38]. Termokomposty 

na bázi hnoje jsou krátkodobě schopny poskytovat větší výkon. Jejich životnost je však 

i násobně kratší oproti štěpkovým kompostům. Z tohoto důvodu je nutný častější odběr 

vyzrálého kompostu a doplňování materiálu k rozkladu [2].  

3.6.2 Zrnitost materiálu 

Zrnitost neboli objem jednotlivých částic materiálu (primárně dřeva) je další z kritérií, 

které ovlivňuje délku trvání termofilního úseku. Jemný materiál (např. dřevní piliny) je kvůli 

velké ploše povrchu příliš snadno dostupný pro vzduch a mikroorganismy. V důsledku toho 

se rozkládá rychleji, než je pro termokompost vhodné. Příliš hrubý materiál (například dřevní 

třísky) s relativně malou plochou povrchu se nerozkládá dostatečně rychle, neposkytuje 

potřebné množství potravy pro mikroorganismy a nedokáže udržet kýžené termofilní podmínky 

po vyčerpání snáze dostupných složek směsi (například hnoje). Požadavek na zrnitost ideální 

pro potřeby termokompostu splňuje dřevní štěpka, která vykazuje ideální poměr povrchové 

plochy ku objemu [40]. 

Tab. 3.1 Srovnání směsí materiálů o různé hrubosti [38]. 

Podíl surovin Výsledky 

Hobliny Štěpka Piliny Hnůj Teplota v jádru Doba trvání 

60 % - 30 %  10 % 60–82 °C 3–4 měsíce 

- 50 % 40 % 10 % 43–60 °C 12–18 měsíců 

 

Zrnitost materiálu má vliv také na vlhkost a s ní spojené provzdušňování kompostu. 

Nedostatečně velké částice materiálu, zaplňují vzduchové mezery a zamezují tak přístupu 

kyslíku, čímž vytvářejí ideální podmínky pro nežádoucí anaerobní rozklad. Příliš velké částice 

nedovedou udržet vlhkost a teplo a zabraňují tak vzniku kýženého mikroklimatu v kompostu. 
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3.6.3 Vlhkost 

Obsah vody v kompostu se v průběhu rozkladu mění. V důsledku zvýšených teplot 

v kompostu dochází k rychlejšímu vypařování vody a s ním spojenému vysychání kompostu 

a úniku tepla. Tomu je vhodné zabránit například izolací proti úniku par. Izolaci je nutno volit 

s ohledem na potřebu proudění vzduchu kompostem. Negativní důsledky přináší i přílišná 

vlhkost prostředí, která může způsobit vyplavení živin a tepelné energie a způsobit vznik 

anaerobních podmínek. 

3.7 Konstrukce 

3.7.1 Provzdušňování 

V běžném provozu kompostárny se provzdušňování materiálu provádí například pomocí 

překopávek či rotace kompostu. U velké části typů termokompostu taková manipulace není 

kvůli jeho konstrukci možná a je proto nutné zajistit statickou aeraci materiálu.  

Nejjednodušší možností je dostatečná míra přirozené konvekce a difuze plynů. Té lze 

docílit použitím materiálu o větší hrubosti (dřevní štěpka), který zachovává dostatečné 

vzduchové mezery. Konvekci lze podpořit také volbou vyššího a užšího tvaru kompostu, který 

umocní komínový efekt. 

Další možností je instalace horizontálních vzduchových kanálů, které přivádějí vnější 

vzduch do spodní části kompostu. Ten je pomocí vertikálních perforovaných trubek 

distribuován dále. U tohoto způsobu aerace je vhodné zajistit předehřev vzduchu, který zabrání 

šokovému vychlazení jádra kompostu. Předehřevu lze dosáhnout například vedením přívodní 

trubky v nezámrzné hloubce půdy [38]. 

 
Obr. 3.7 Experimentální základka kompostu s fóliovou přístavbou z jižní strany,  

vzduchové kanály – znázorněny modře, teplovodní okruh – znázorněn červeně [41]. 

Konstrukčně a energeticky náročnějším řešením je pak použití ventilátorů či kompresorů, 

které vzduch do kompostu vhánějí, či naopak z kompostu vysávají, čímž do něj přivádějí 

čerstvý vzduch z venku. Druhý způsob s sebou přináší výhodu redukce případného nežádoucího 

zápachu, který je podobně jako u digestoře vysáván a odváděn pryč. 
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Obr. 3.8 Možnosti provzdušňování kompostu. 

3.7.2 Instalace výměníku 

Tepelné výměníky v termokompostu mohou být různých typů (zásobníkové či trubkové, 

pracující s citelným teplem či kondenzační), tvarů (šroubovicové, spirálovité či hadovitě 

vinuté) a různého množství (např. více spirálovitých výměníků nad sebou). Jejich umístění by 

mělo reflektovat skutečnost, že v průběhu rozkladu materiálu dochází k postupnému sesedání 

kompostované hmoty. Z tohoto důvodu je potřebné, aby výměník, na kterém leží větší objem 

materiálu, a vstupní a výstupní úseky trubek byly dostatečně flexibilní a odolné proti poškození. 

Nevýhodou výměníků umístěných uvnitř kompostu je závislost jejich instalace a demontáže 

na zakládání a rozebírání kompostu.  

Kondenzační výměník se z důvodu přirozené advekce teplého vzduchu umisťuje 

do nejvyšší části kompostu. Instalace a demontáž výměníku je tedy nezávislá na manipulaci 

s kompostovanou hmotou. Při návrhu konstrukce je nutné zajistit, aby výměník nestlačoval 

kompost a nebránil jeho provzdušňování a difuzi plynů a současně se přizpůsoboval změnám 

tvaru kompostu v průběhu rozkladu. 

3.7.3 Velikost a tvar kompostu 

Velikost a tvar kompostu významným způsobem ovlivňuje tepelné ztráty. Rozměry 

kompostu by měly splňovat kritérium co nejnižšího poměru objemu ku povrchu kompostu. 

Vyšší a užší tvar kompostu podporuje komínový efekt (a přirozenou aeraci materiálu), 

avšak při větších objemech může klesat stabilita. V některých případech může hrozit i riziko 

samovznícení materiálu. Výška kompostu ovlivňuje také polohu výměníku a zejména  

u průtočného ohřevu také dopravní výšku čerpadla. Větší množství kompostu lze ukládat také 

do podlouhlých hromad. 

Objem kompostu se volí s ohledem na potřebný výkon, dostupný prostor a množství 

materiálu. Jak je zřejmé z ukázkových hodnot pro komposty válcového tvaru v tabulce 3.2 

a přiloženém grafu, čím větší je průměr kompostu, tím nižší je jeho poměr povrchu ku objemu, 

z čehož dále plynou nižší tepelné ztráty (viz kapitola 3.4 Přenos tepla). P/V poměr u menších 

kompostů se stoupajícím průměrem strmě klesá. U větších kompostů se křivka zplošťuje 

a pokles P/V poměru se stává méně výrazným. Naopak objem materiálu se stoupajícím 

průměrem strmě roste. 
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Tab. 3.2 Vliv průměru kompostu válcového tvaru na poměr povrchu ku objemu. 

𝑣 [𝑚] 𝐷 [𝑚] 𝑉 [𝑚3] 𝑃/𝑉 [𝑚2/𝑚3] 

2.5 

1 1.96 4.40 

2 7.85 2.40 

3 17.67 1.73 

4 31.42 1.40 

5 49.09 1.20 

6 70.69 1.07 

7 96.21 0.97 

8 125.66 0.90 

9 159.04 0.84 

10 196.35 0.80 

 

 

Graf 3.1 Vliv průměru na poměr povrchu ku objemu kompostu válcového tvaru. 

Vhodné rozměry kompostu pro zvolený objem lze zvolit také pomocí nalezení minima 

funkce P/V. Pro komposty válcového tvaru platí: 

𝑃

𝑉
=

𝜋𝐷2

4 + 𝜋𝐷𝑣

𝜋𝐷2

4 𝑣
=
1

𝑣
+
4

𝐷
 (3.4) 

𝑉 =
𝜋𝐷2

4
𝑣 → 𝑣 =

4𝑉

𝜋𝐷2
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𝑃

𝑉
=
𝜋𝐷2

4𝑉
+
4

𝐷
  

3.8 Mechanismus odběru energie 

Energii dostupnou z kompostu je nutné odebírat s ohledem na:  

1. Možnosti kompostu 

2. Efektivitu odběru 

3. Tepelné ztráty při přenosu 

4. Efektivita odevzdání tepla 

3.8.1 Možnosti kompostu 

Množství odebírané energie lze korigovat změnou objemového průtoku a vstupní teploty 

cirkulujícího media. Limitujícím faktorem jsou biologická omezení kompostu a riziko jeho 

přílišného vychlazení. Z tohoto důvodu je u výměníků umístěných v blízkosti jádra kompostu 

rizikové volit nízkou vstupní teplotu teplonosného media a odebírat všechen dostupný výkon. 

Teplota vstupního media by neměla klesnout pod 35 °C [38,40]. Příliš velký odběr může 

způsobit výrazný pokles teplot, důsledkem čehož dojde k likvidaci termofilních bakterií 

a vzniku mezofilních podmínek. Mikroorganismy následně nejsou schopny svojí činností 

kompost opět rozehřát na teploty vhodné pro termofilní úsek, neboť materiál o velké 

výhřevnosti sloužící k rychlému nastartování rozkladu je již vyčerpán. Proces kompostování 

následně probíhá v mezofilním režimu, tedy pomaleji a za nižších teplot, čímž klesá jeho 

energetická výtěžnost [46]. 

Kondenzační výměník umístěný ve vyšší poloze (dále od jádra) odebírá převážně teplo 

unikající mimo jádro kompostu. Z tohoto důvodu není nutné obávat se vychlazení 

až přechlazení prostředí kompostu. 

3.8.2 Efektivita odběru 

Pro kondenzaci par v kompostu je výhodné navrhovat nižší teplotu cirkulující vody. 

Maximální výstupní teplota vody by měla být nižší než teplota rosného bodu vzduchu 

opouštějícího kompost. Teplota vzduchu opouštějícího kompost odpovídá teplotě materiálu 

kompostu. Energii kompostu je výhodné odebírat minimálně do skončení termofilního 

a nástupu mezofilního úseku, který nastává při poklesu teploty pod 40 °C.  

Relativní vlhkost vzduchu v kompostu se blíží maximálnímu nasycení [39]. Při 100% 

vlhkosti vzduchu je teplota mokrého teploměru rovna teplotě suchého teploměru, tedy teplota 

rosného bodu se shoduje s teplotou vzduchu [44]. Z tohoto důvodu by výstupní teplota ohřívané 

vody neměla překračovat 40 °C a pro účinný přestup tepla by měla být minimálně o 2 až 5 °C 

nižší [47]. 

3.8.3 Tepelné ztráty při přenosu 

Tepelné ztráty při přenosu stoupají s teplotou média. Při dostatečné izolaci trubek 

propojujících výměník termokompostu a akumulační nádoby však lze ztráty významně snížit. 

3.8.4 Efektivita odevzdání tepla 

Pro efektivní odevzdání tepla do akumulační nádoby je z důvodu intenzivnějšího přestupu 

tepla při vyšším teplotním spádu vhodné usilovat o vyšší teploty cirkulujícího média. Výstupní 

teplota vody z akumulační nádrže musí být pro efektivní přenos tepla vyšší než teplota vody 

v nádrži. Teplota v nádrži se bude v průběhu nabíjení přibližovat teplotě kompostu, přičemž 

předávaný výkon bude klesat. Při vyrovnání teploty kompostu a teploty akumulační nádoby 

bude odběr tepla a výkon nulový. 
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3.8.5 Směr proudění media 

Ohřívané medium by mělo proudit z chladnější k teplejší části kompostu, a to především 

u výměníků pracujících s citelným teplem, neboť studená voda se nejprve předehřeje mimo 

jádro kompostu a až následně dohřeje v jádře, čímž se sníží riziko jeho vychlazení. V případě 

sady výměníků umístěných nad sebou v jednom kompostu je ohřívané medium opět vhodné 

cirkulovat nejprve chladnějšími pasážemi kompostu a teprve poté jádrem. Tento postup je 

vhodný i pro efektivitu přestupu tepla, neboť teplota ohřívaného média se zvyšuje s teplotou 

kompostu a nedojde tedy k velkému snížení (či zápornému) teplotnímu spádu.  
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4 Potenciál a limity termokompostu 

4.1 Srovnání s dalšími zdroji energie 

Termokompost se řadí mezi ekologické zdroje energie. Ve srovnání emisí oxidu 

uhličitého v porovnání s CO2 neutrálními procesy (spalování biomasy či biometanizace), 

si kompostování vede lépe, neboť při aerobním rozkladu se část uhlíku vrací zpět do půdy, 

v důsledku čehož nedochází k uvolnění veškerého uhlíku obsaženého v biomase. 

Výhodou termokompostu ve srovnání se solárními kolektory a dalšími obnovitelnými 

zdroji je jeho nižší závislost na vnějších podmínkách. Okolní prostředí nepochybně ovlivňuje 

tepelné ztráty, nicméně jeho působení na procesy uvnitř kompostu není (především u větších 

objemů) zásadní. Systém odběru tepla z kompostu lze navrhnout a realizovat svépomocí, 

což s sebou přináší také nižší pořizovací náklady (například ve srovnání se solárními kolektory). 

4.2 Využitelnost 

Termokompost se řadí mezi nízkoteplotní zdroje tepla. Jeho výkon lze do jisté míry 

dimenzovat volbou materiálu (viz kapitola 3.6), avšak pro vyšší výkony je nutné využít větší 

objem materiálu. Velké množství kompostované směsi je prostorově náročné, což může 

představovat problém zejména u návrhů pro rodinné domy. V některých případech mohou být 

komplikací také obavy z emisí pachových látek. 

Termokompost dokáže v závislosti na množství a složení kompostované směsi dodávat 

výkon v řádech jednotek až desítek kilowatt. Některé komerční projekty dodávaly výkon více 

než 50 kW [39]. Plánovaný výkon však lze garantovat jen omezeně, neboť mikrobiologické 

procesy v kompostu jsou předvídatelné pouze do určité míry. Délka rozkladných procesů a s ní 

spojená životnost kompostu se pohybuje v řádu týdnů (komposty na bázi hnoje) až měsíců 

(komposty na bázi dřeva) [38]. Kromě doplňování či obměny materiálu je také nutné hlídat 

vlhkost a dostatečné provzdušňování kompostu. 

Zásadní limit pro využití energie kompostu spočívá v nízkých pracovních teplotách 

ve srovnání s jinými metodami využití biomasy. Uplatnění termokompostu je omezeno 

na specifické aplikace, například velkoplošné vytápění, předehřev vody či temperování 

v kombinaci se zapojením s výkonnějšími zdroji (například kotlem), které zajistí zálohu 

při vyšších a špičkových odběrech. Nízké pracovní teploty s sebou přinášejí také nižší tepelné 

ztráty po násobně delší časový úsek ve srovnání se spalováním. 

4.3 Možné aplikace termokompostu 

Odběr a využití tepla z aerobního rozkladu organické hmoty nelze řadit mezi široce 

využitelné technologie. Jedná se však o alternativní řešení pro specifické aplikace, které může 

sloužit jako doplňkový zdroj tepla pro obytné budovy, školská a rekreační zařízení apod. a tvořit 

součást energetické soběstačnosti na lokální úrovni. Je vhodným doplňkem solárních 

technologií, neboť jej lze účinně využívat i v zimních měsících. 

Využití tepla kompostovacího procesu může představovat výhodný způsob zpracování 

odpadů a přebytků biomasy v místě jejich produkce, tedy například v dřevařských závodech 

či v provozech disponujících statkovými hnojivy. Takové využití s sebou přináší úsporu 

za převoz a zpracování odpadu. Finančně příznivé může být také využití biotermální energie 

v kompostárnách, kde lze dosáhnout snížení nákladů na provoz. 

Energie kompostu je ideálním doplňkem pro skleníky, které dokáží kromě tepla využít 

i vznikající oxid uhličitý a také konečný produkt ve formě přírodního hnojiva. Odebrané teplo 

může sloužit k prodloužení vegetačního období plodin. Výhodná aplikace se nabízí také 

v živočišné výrobě s vlastní produkcí hnoje. Ten může sloužit jako zdroj tepla pro stáje a hotový 

kompost může být zpeněžen nebo využit jako podestýlka či hnojivo. 
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5 Aktuální stav objektu 

5.1 Umístění 

Pro návrh systému vytápění se zdrojem tepla z kompostovacího procesu byla zvolena 

budova Ekocentra Karpaty v Nové Lhotě. Obec se nachází v okrese Hodonín, nejteplejší 

a nejsušší oblasti České republiky [48].  

Tab. 5.1 Informace o klimatických podmínkách [49,50]. 

Venkovní výpočtová teplota 𝑡𝑒 °𝐶 -12 

Roční průměrná venkovní teplota 𝑡𝑒𝑚  °𝐶 9,5 

Délka otopného období 𝑑𝑜𝑜 𝑑𝑒𝑛 215 

Nadmořská výška ℎ 𝑚 𝑛.𝑚. 484 

Krajinná oblast větrná 

Klimatická oblast mírně teplá 

 
Obr. 5.1 Obec Nová Lhota v okrese Hodonín (upraveno) [51]. 

5.2 Popis budovy 

Budova byla postavena v roce 1994 jako sídlo pohraniční policie. V roce 2010 obec Nová 

Lhota stavbu odkoupila od Ministerstva vnitra za účelem zbudování centra environmentálního 

vzdělávání. V témže roce proběhly stavební úpravy vnitřních dispozic, instalace nových 

rozvodů topné a teplé vody a zateplení objektu. 
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Obr. 5.2 Ekocentrum Karpaty v Nové Lhotě. 

Budova slouží jako školící zařízení pro environmentální výchovu a vzdělávání 

a poskytuje zázemí pro veřejné kurzy a přednášky. Po rekonstrukci splňuje hygienické normy 

pro vzdělávací zařízení a má tedy oprávnění v případě potřeby suplovat Základní školu 

a mateřskou školu Nová Lhota. Kapacita objektu činí 40 osob.  

Jedná se o trojpodlažní zděný dům s technickým suterénem a podkrovím. Zastavěná 

plocha objektu je 126,88 m2 (12,2×10,4 m). Hlavní vstup je orientován na jihozápad. Objekt 

disponuje vlastním zdrojem pitné vody ze studny připojeným na domácí vodárnu s tlakovou 

nádrží, odkud je proveden vlastní rozvod po budově. V budově se nachází 5 umyvadel, jeden 

dřez a jeden sprchový kout. 

5.3 Dokumentace otopné soustavy 

Výkresová a projektová dokumentace vytápění nebyly při návrhu a přestavbě otopné 

soustavy vyhotoveny. Z tohoto důvodu bylo sestaveno schéma otopné soustavy a výkresová 

dokumentace vytápění s orientačním rozmístěním odběrných míst, otopných těles a vedením 

potrubní sítě (viz příloha 1, 2 a 3) s pomocí dostupné výkresové dokumentace budovy. Vnitřní 

výpočtové teploty byly zvoleny dle ČSN EN 12831-1. Schéma odpovídá skutečnému stavu 

zapojení, včetně chybného umístění prvků (např. expanzní nádoba za uzavíracím kohoutem).  

  
Obr. 5.3 Schéma otopné soustavy – detail zapojení kotle. 

K – kotel, EN – expanzní nádoba, KK – kulový kohout, VK – vypouštěcí kohout,  

PV – pojistný ventil, F – filtr, tv – teplá voda, sv – studená voda 
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5.4 Otopná soustava a ohřev teplé vody 

Objekt je osazen systémem ústředního vytápění s nuceným oběhem topné vody. Jako 

zdroj tepla slouží plynový kondenzační kotel Tiger Condens 25 KKZ21-A/1 umístěný 

v úklidové místnosti v suterénu domu. Potrubí je provedeno z měděných trubek. Vytápěné 

místnosti jsou osazeny ocelovými deskovými otopnými tělesy RADIK různých rozměrů 

(viz příloha 3). Otopný systém nepracuje s akumulační nádobou. Odtah spalin z kotle a přívod 

spalovacího vzduchu je řešen koaxiálním potrubím ø125/80 mm. 

5.4.1 Kotel 

Ohřev topné i teplé vody zajišťuje plynový kondenzační kotel Tiger Condens 25 KKZ21-

A/1 o jmenovitém výkonu 25 kW. Kotel disponuje vrstveným zásobníkem vody o objemu 

21 litrů, který svou funkcí odpovídá standardnímu zásobníku o objemu přibližně 70 litrů [52]. 

 

 
Obr. 5.4 Konstrukce kotle Tiger Condens 25 KKZ21-A/1 [53]. 

Maximální výkon kotle pro ohřev topné vody činí 19,6 kW. Topná voda je ohřívána 

v primárním výměníku. Při odběru teplé vody je pomocí trojcestného ventilu odpovídající část 

topné vody vedena do deskového výměníku, kde předává teplo ohřívané vodě a vrací se zpět 

do primárního výměníku. Pracovní režim kotle se přizpůsobuje průtočnému množství odebírané 

vody. Při nulovém odběru topné vody, a tedy maximálním výkonu pro ohřev teplé vody 

a při nižším odběrném množství (do 12 l/min při ΔT = 30 K či 7,2 l/min při ΔT = 50 K) kotel 

pracuje v průtokovém režimu. Ohřátá voda se doplňuje do horní části vrstveného zásobníku, 

odkud se současně čerpá k užití. Při vyšším odběru je voda dodávána nejen přímým ohřevem, 

ale také ze zásob v zásobníku. Do spodní části zásobníku je doplňováno odpovídající množství 

studené vody. Po ukončení odběru teplé vody se studená voda ze spodní části zásobníku odvádí 

zpět k ohřátí do deskového výměníku a poté se doplňuje do horní části. Dohřev celého objemu 

zásobníku proběhne dle výrobce během 5 minut. 
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Obr. 5.5 Schéma ohřevu a úschovy teplé vody v kotli. 

Č – čerpadlo, DV – deskový výměník, VZ – vrstvený zásobník, dtv – doplnění teplé vody, 

dsv – doplnění studené vody, osv – odvod studené vody, otv – odběr teplé vody. 

Pro zajištění co nejvyšší účinnosti kotle (až 108,4 % [52]) je kvůli kondenzaci spalin 

nutné zajistit teplotu topné vody nižší, než je teplota rosného bodu spalin (50–55 °C). Výhodný 

tepelný spád otopných těles je např. 50/30.  

5.4.2 Expanzní nádoba 

Kotel má zabudovanou expanzní nádobu pro okruh topné vody o objemu 12 l a okruh 

teplé vody 2 l. Otopná soustava je na potrubí vratné vody osazena nádobou o objemu 36 l.  

5.4.3 Čerpadlo 

V otopné soustavě není připojeno vlastní čerpadlo. Kotel je osazen čerpadlem teplé vody 

a čerpadlem topného okruhu.  

 
Obr. 5.6 Charakteristika čerpadla topného okruhu kotle [52]. 

5.4.4 Další armatury 

Kotel je na přívodním potrubí topné i teplé vody osazen pojistnými ventily. Na veškerá 

potrubí jsou nainstalovány vypouštěcí a kulové kohouty. Na potrubí vratné vody je připojen 

mosazný Y-filtr s nerezovou vložkou pro zachytávání mechanických nečistot. Potrubí studené 

vody je osazeno cyklónovým vodním filtrem pro filtraci mechanických nečistot a dalším filtrem 

vestavěným v kotli. 
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6 Režim vytápění a spotřeba teplé vody 

6.1 Režim užívání budovy 

Vzhledem k aktivitám environmentálního centra, které zastřešuje krátké výukové 

programy pro školy, přednášky, kurzy pro veřejnost a zájmové schůze a kroužky, je režim 

užívání budovy nepravidelný. Program ekocentra probíhá v měsících od dubna do června 

a od září do října. Mimo toto období je objekt využíván příležitostně a během topné sezóny je 

udržován temperováním. Počet dní otopného období, kdy se budova využívá, se odhaduje 

na 30 ročně, celkový počet dní na 100 ročně. 

Objekt neslouží primárně k ubytování. Příležitostně je však využíván pro přespávání 

s možností využití sprchy. 

6.2 Tepelná ztráta objektu 

Tepelná ztráta objektu nebyla při původním návrhu otopné soustavy stanovena. S pomocí 

dostupné projektové dokumentace byla dle kalkulačního nástroje společnosti Energy 

Consulting Service, s.r.o. [53] tepelná ztráta vytápěné části budovy orientačně určena 

na 11,45 kW při vnitřní teplotě 20 °C a 8,73 kW při vnitřní teplotě 14 °C. 

 
Obr. 6.1 Stavebně technické hodnocení budovy při vytápění a temperování [53]. 

6.3 Spotřeba tepla pro temperování 

Následující výpočty byly provedeny dle knihy Karel Brož: Vytápění [54]. Během topné 

sezóny je budova temperována na 14 °C. Roční spotřeba tepla pro temperování budovy 

v otopných dnech se vypočítá podle rovnice: 

 

𝑄𝑇𝑟 =
𝑒𝑖 ⋅ 𝑒𝑑 ⋅ 𝑒𝑡
𝜂𝑜 ⋅ 𝜂𝑟

⋅
𝛷𝑇 ⋅ 𝐷𝑡
𝑡𝑖𝑡 − 𝑡𝑒

 
(6.1) 

kde  
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𝐷𝑡 = d𝑜𝑜 ⋅ (𝑡𝑖𝑡 − 𝑡𝑒𝑠) (6.2) 

Délka otopného období pro výpočet denostupňů byla ponížena o počet dní otopného 

období, kdy je předpokládáno využití budovy a její vytápění na 20 °C. 

𝐷𝑡 = (𝑑𝑜𝑜 − 𝑑𝑜𝑣) ⋅ (𝑡𝑖𝑡 − 𝑡𝑒𝑠) 
 

(6.3) 

Průměrná denní spotřeba tepla v otopných dnech se z roční spotřeby tepla určí 

dle rovnice: 

𝑄𝑇𝑑 =
𝑄𝑇𝑟

𝑑𝑜𝑜 − 𝑑𝑜𝑣
 

(6.4) 

Tab. 6.1 Roční a průměrná denní spotřeba tepla pro temperování. 

Délka otopného období 𝑑𝑜𝑜 𝑑𝑒𝑛 215 

Počet dní vytápění 𝑑𝑜𝑣 𝑑𝑒𝑛 40 

Vnitřní výpočtová teplota 𝑡𝑖𝑡  °𝐶 14 

Střední venkovní teplota za otopné období 𝑡𝑒𝑠 °𝐶 4.2 

Počet vytápěcích denostupňů pro temperování 𝐷𝑡 𝐾 ∙ 𝑑𝑒𝑛 1715 

Opravný součinitel pro 

 · nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem 𝑒𝑖 - 0.8 

 · snížení teploty v místnosti během dne, respektive noci 𝑒𝑡 - 1 

 · zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu 𝑒𝑑 - 1 

Účinnost možnosti regulace soustavy 𝜂𝑜 - 0.95 

Účinnost rozvodu vytápění 𝜂𝑟 - 0.95 

Tepelná ztráta temperované části objektu 𝛷𝑇 𝑘𝑊 8.73 

Venkovní výpočtová teplota 𝑡𝑒 °𝐶 -12 

Roční spotřeba tepla pro temperování 𝑄𝑇𝑟  𝑀𝑊ℎ 12.25 

Průměrná denní spotřeba tepla pro temperování 𝑄𝑇𝑑  𝑘𝑊ℎ 70.00 

 

Délka otopného období, střední venkovní teplota za otopné období a venkovní výpočtová 

teploty byly zvoleny dle ČSN 38 3350. Opravný součinitel ei byl zvolen dle knihy Karel Brož: 

Vytápění [54]. Opravné součinitele et a ed byly z důvodu povahy temperování zvoleny 1. 

Účinnost možnosti regulace soustavy a účinnost rozvodu vytápění byly zvoleny s přihlédnutím 

k provedení otopné soustavy budovy.  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Bára Dokoupilová  

Projektování systémů přenosu a využití tepla z Termokompostu 

 

43 

 

6.4 Spotřeba tepla pro vytápění 

Roční spotřeba tepla v případě vytápění na 20 °C byla určena dle rovnic 6.1, 6.2 a 6.4. 

V tabulce 6.2 jsou uvedeny pouze hodnoty odlišné od výpočtu v tabulce 6.1. 

Tab. 6.2 Roční a průměrná denní spotřeba tepla pro vytápění. 

Počet dní vytápění 𝑑𝑜𝑣 𝑑𝑒𝑛 40 

Vnitřní výpočtová teplota pro vytápění 𝑡𝑖𝑣 °𝐶 20 

Počet vytápěcích denostupňů pro vytápění 𝐷𝑣 𝐾 ∙ 𝑑𝑒𝑛 632 

Opravný součinitel pro 

· snížení teploty v místnosti během dne, respektive noci 𝑒𝑡 - 0.8 

Tepelná ztráta vytápěné části objektu 𝛷𝑉 𝑘𝑊 11.45 

Roční spotřeba tepla pro vytápění 𝑄𝑉𝑟 𝑀𝑊ℎ 3.85 

Průměrná denní spotřeba tepla pro vytápění 𝑄𝑉𝑑  𝑘𝑊ℎ 96.22 

 

Opravný součinitel teploty místnosti během dne, respektive noci byl zvolen 0,8 (např. 

školy s polodenním vyučováním [55]. 

6.5 Spotřeba tepla pro ohřev vody 

Užití budovy se při plném naplnění kapacity předpokládá 40 osob, a to odhadem po 100 

dní v roce. Byl proveden výpočet dle ČSN 06 0320. Spotřeba teplé vody v objektu se skládá 

ze spotřeby teplé vody pro mytí osob, mytí nádobí a úklid prostor. Teplota teplé vody je 

uvažována 55 °C. 

𝑉𝑂𝑑 = 𝑉𝑚 + 𝑉𝑗 + 𝑉𝑢 (6.5) 

Potřeba teplé vody pro mytí osob se vypočítá dle rovnice 6.6. Výpočet byl proveden 

pro 40 osob s průměrně třemi cykly mytí rukou za den. Pro případné využití sprchy byly 

připočteny celkem 3 dávky sprchování za den. 

𝑉𝑚 = 𝑛𝑙 ⋅∑𝑉𝑑𝑜,𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑛𝑙 ⋅ 𝑛𝑑 ⋅ 𝑈3 ⋅ 𝜏𝑑 ⋅ 𝑝𝑑 + 𝑛𝑑𝑠 ⋅ 𝑈3𝑠 ⋅ 𝜏𝑑𝑠 ⋅ 𝑝𝑑 (6.6) 

Potřeba teplé vody pro mytí nádobí se vypočítá dle rovnice 6.7. Ačkoliv objekt neslouží 

ke stravování, disponuje kuchyňkou používanou pro přípravu drobného občerstvení. 

𝑉𝑗 = 𝑛𝑗 ⋅ 𝑉𝑑𝑗  (6.7) 

Potřeba teplé vody pro úklid prostor se vypočítá dle rovnice 6.8. Celková podlahová 

plocha místností dlážděných keramickou dlažbou je 148,13 m2. Ve zbývajících částech budovy 

se nachází zátěžový koberec.  

𝑉𝑢 = 𝑛𝑢 ⋅ 𝑉𝑑𝑢  (6.8) 
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Tab. 6.3 Celková denní spotřeba teplé vody. 

 Počet uživatelů za den 𝑛𝑙 - 40     

 Počet dávek mytí rukou na uživatele 𝑛𝑑  - 3 

 Objemový průtok teplé vody při mytí rukou 𝑈3 𝑚3/ℎ 0.14 

 Doba dávky pro mytí rukou 𝜏𝑑  𝑠 50 

 Počet dávek sprchování za den 𝑛𝑑𝑠 - 3 

 Objemový průtok teplé vody při sprchování 𝑈3𝑠 𝑚3/ℎ 0.23 

 Doba dávky pro sprchování 𝜏𝑑𝑠 𝑠 400 

 Součinitel prodloužení doby dávky 𝑝𝑑  - 1 

 Denní potřeba teplé vody pro mytí osob 𝑉𝑚 𝑚3 0.31 

 Počet jídel 𝑛𝑗 - 40 

 Objem dávky pro mytí nádobí 𝑉𝑑𝑗  𝑚3 0.001 

 Denní potřeba teplé vody pro mytí nádobí 𝑉𝑗  𝑚3 0.04 

 Počet ploch o výměře 100 m2 𝑛𝑢 - 1.48 

 Objem dávky pro úklid 𝑉𝑑𝑢  𝑚3 0.02 

 Denní potřeba teplé vody pro úklid 𝑉𝑢 𝑚3 0.0296 

 Celková potřeba teplé vody za den 𝑉𝑂𝑑  𝑚3 0.3796 

 

Hodnoty U3, U3s, τd, τds, pd, Vdj a Vdu byly zvoleny dle ČSN 06 0320. 

Denní a roční spotřeba tepla odebraného z ohřívače pro ohřev teplé vody se vypočítá dle:  

𝑄𝑂𝑑 = 𝑉𝑂𝑑 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑐 ⋅ (𝑡2 − 𝑡1) ⋅ (1 + 𝑧) (6.9) 

𝑄𝑂𝑟 = 𝑄𝑂𝑑 ∙ 𝑑𝑝 (6.10) 
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Tab. 6.4 Denní a roční potřeba tepla odebraného z ohřívače pro ohřev teplé vody. 

Hustota vody při střední teplotě zásobníku (32,5 °C) 𝜌 𝑘𝑔/𝑚3 994.8 

Měrná tepelná kapacita vody při střední teplotě zásobníku 𝑐 𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾) 4175.5 

Teplota studené vody 𝑡1 °𝐶 10 

Teplota teplé vody 𝑡2 °𝐶 55 

Poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci 𝑧 - 0.5 

Potřeba tepla odebraného z ohřívače za den 𝑄𝑂𝑑  𝑘𝑊ℎ 29.56 

Počet pracovních dní soustavy za rok 𝑑𝑝 𝑑𝑒𝑛 100 

Potřeba tepla odebraného z ohřívače za rok 𝑄𝑂𝑟  𝑀𝑊ℎ 2.956 

 

Pro koeficient energetických ztrát systému byla z důvodu instalace nových rozvodů 

během rekonstrukce zvolena hodnota ‚pro rozvody v nových stavbách’ [55]. 

6.6 Denní průběh spotřeby tepla 

Pro návrh denního průběhu spotřeby tepla byl uvažován modelový den během otopného 

období, kdy se budova nárazově využije a vytápí namísto temperování. Průměrná hodinová 

spotřeba tepla pro temperování a vytápění byla určena z průměrné denní spotřeby. 

Tab. 6.5 Průměrná hodinová spotřeba tepla pro temperování a vytápění. 

Průměrná hodinová spotřeba tepla pro temperování 𝑄𝑇ℎ  𝑘𝑊ℎ 2.92 

Průměrná hodinová spotřeba tepla pro vytápění 𝑄𝑉ℎ 𝑘𝑊ℎ 4.01 

 

Průběh režimu vytápění je uvažován takto: 

• od 0 do 7 hodin  temperování na 14 °C 

• od 7 do 21 hodin  vytápění na 20 °C 

• od 21 do 24 hodin  temperování na 14 °C 

 

Spotřeba tepla od 0 do 7 hodin byla určena dle rovnice 6.11. Další hodnoty byly stanoveny 

analogicky. 

𝑄𝑇0−7 = 𝑄𝑇ℎ ⋅ (7 − 0) (6.11) 

Rozložení spotřeby teplé vody je uvažováno takto 

• od 7 do 10 hodin   17,5 % z celkového množství TV 

• od 10 do 13 hodin  25 % z celkového množství TV 

• od 13 do 18 hodin  45 % z celkového množství TV 

• od 18 do 21 hodin  12,5 % z celkového množství TV 

 

Spotřeba tepla pro ohřev teplé vody od 10 do 13 hodin byla určena dle rovnice 6.12. Další 

hodnoty byly stanoveny analogicky. 
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𝑄𝑂10−13 = 𝑄𝑂7−10 +
𝑄𝑂𝑑
24

⋅ (13 − 10) 
(6.12) 

Tab. 6.6 Denní průběh spotřeby tepla (kumulativní). 

Časový 

interval 

Odběr teplé 

vody 
Vytápění 

Celková 

spotřeba tepla 

ℎ % 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑊ℎ 

0-7 0 0.0 20.42 20.42 

7-10 17.5 5.2 32.45 37.62 

10-13 42.5 12.6 44.47 57.04 

13-18 87.5 25.9 64.52 90.39 

18-21 100 29.6 76.54 106.11 

21-24 100 29.6 85.30 114.86 

 

 
Graf 6.1 Denní průběh spotřeby tepla (kumulativní). 

6.7 Provozní náklady 

Celková roční spotřeba tepla se určí součtem spotřeby tepla pro temperování, vytápění 

a ohřev teplé vody: 

𝑄𝑟 = 𝑄𝑇𝑟 + 𝑄𝑉𝑟 + 𝑄𝑂𝑟 (6.13) 
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Tab. 6.7 Celková roční spotřeba tepla. 

Roční spotřeba tepla pro temperování 𝑄𝑇𝑟  𝑀𝑊ℎ 12.25 

Roční spotřeba tepla pro vytápění 𝑄𝑉𝑟 𝑀𝑊ℎ 3.85 

Roční spotřeba tepla pro ohřev teplé vody 𝑄𝑂𝑟  𝑀𝑊ℎ 2.96 

Celková roční spotřeba tepla 𝑄𝑟 𝑀𝑊ℎ 19.06 

 

Cena zemního plynu od dodavatele Moravské naftové doly a.s. dle tarifu Plyn z první 

ruky pro rok 2020 činí včetně ceny za regulované služby, ekologické daně a tarifu za odběrné 

místo 1173,86 Kč/MWh. Roční náklady na plyn u tohoto dodavatele tak dle výpočtu činí 

22 374 Kč. Skutečné měsíční zálohy za plyn činí 2070 Kč. 
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7 Návrh systému 
Pro odběr tepla z rozkladného procesu bude použit kondenzační výměník dle Bajka, 

Fišera a Jíchy [41] odebírající citelné i latentní teplo unikající páry (viz kapitola 3.1.3). Jako 

pracovní kapalina pro přenos tepla byla zvolena voda. 

7.1 Připojení termokompostu 

Termokompost bude se soustavou propojen v sériovém vícestupňovém ohřevu. Jako 

nízkoteplotní zdroj tepla je termokompost výhodné využít k předehřevu vody. Průběžně 

odebírané teplo je (obdobně jako u fototermických kolektorů) vhodné akumulovat a používat 

v případě potřeby. Za tímto účelem je třeba instalovat akumulační nádobu.  

Dohřev vody na cílovou teplotu zajistí stávající kondenzační kotel. Kvůli nízké frekvenci 

užívání budovy není nutné dohřívat celý objem nádoby, ale pouze aktuálně odebírané množství 

při průtoku kondenzačním kotlem (viz obrázek 7.1). Uložené teplo lze využívat pro předehřev 

topné i teplé (pitné) vody.  

 
Obr. 7.1 Návrh připojení termokompostu a akumulační nádoby. 

OS – otopná soustava, KK – kondenzační kotel, AN – akumulační nádoba, 

TK – termokompost, tv – teplá voda, sv – studená voda 

 

Termokompost bude fungovat primárně přes zimu. Mimo topnou sezónu může být využit 

pro ohřev teplé vody či odpojen. Systém by měl být po odpojení akumulační nádoby 

a termokompostu schopen pracovat samostatně jako doposud. V budoucnu mohou být 

k systému připojeny další termokomposty či jiné obnovitelné zdroje tepla. 

7.1.1 Ohřev topné vody 

Vratná voda z otopné soustavy se nejdříve předehřeje v akumulační nádrži a poté dohřeje 

v kotli. V případě, že teplota vody v akumulační nádrži nebude dosahovat dostatečných hodnot, 

či se z otopné soustavy bude vracet voda o příliš vysoké teplotě, bude vratná voda vedena přímo 

do kotle bez průtoku akumulační nádrží. 

7.1.2 Ohřev teplé vody 

Voda ze zdroje určená k ohřátí se nejdříve předehřeje v zásobníku vody akumulační 

nádrže. Při odběru teplé vody bude doplňovat vrstvený zásobník kotle, a to při průtočném 

i zásobníkovém odběru vody (viz kapitola 5.4.1, obr. 5.5). 
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8 Návrh termokompostu 
Nejvyšší výkon termokompostu je žádoucí v zimním období. Termokompost je výhodné 

zakládat na přelomu října a listopadu, aby dosahoval nejvyšších teplot během období největšího 

odběru. Také suroviny vhodné pro kompostování (například prořezy náletových dřevin), jsou 

během podzimu lépe dostupné. V případě delší životnosti kompostu lze vznikající teplo 

využívat po skončení otopného období k ohřevu teplé vody. Po skončení rozkladného procesu 

(jednou ročně) je třeba hotový kompost odebrat a založit nový. 

Termokompost válcového tvaru bude nainstalován v blízkosti budovy. V případě potřeby 

budou v budoucnu instalovány další termokomposty, které budou kromě odběru tepla 

využívány také pro srovnávání různých mechanismů odběru energie, pro měření a sběr dat. 

8.1 Rozměry 

Výška válce byla z důvodu prevence samovznícení a za účelem dosažení dostatečné 

stability základky zvolena 2,5 m, průměr kompostu pak 6 m. Objem materiálu bude roven 

přibližně 70,7 m3. Minimum funkce (
𝜋𝐷2

4𝑉
+

4

𝐷
) pro 𝑉 = 70,7 𝑚3 je rovno 1,063,  pokud  

𝐷 = 5,65 𝑚 a 𝑣 = 2,82 𝑚 (viz rovnice 3.4). 

8.2 Určení výkonu 

Předpokládaný výkon termokompostu lze odhadnout dle aktuálních poznatků, či přibližně 

spočítat.  

8.2.1 Odhad dle empirických dat 

Dle Browna [38] dokáže kompost o objemu 30,5 m3 dodávat výkon 2,9 kW po dobu 6 

měsíců. Kompost o objemu 153 m3 pak poskytuje 17,6 kW po dobu 6 až 12 měsíců. Tyto 

hodnoty byly naměřeny při odběru tepla pomocí výměníku pracujícího s citelným teplem 

dle Jeana Paina. 

Hodnota odhadovaného výkonu byla určena pomocí lineární interpolace: 

pro 𝑉1 < 𝑉𝑖 < 𝑉2 platí 

𝑃𝐾(𝑉𝑖) = 𝑃𝐾1 +
𝑃𝐾2 − 𝑃𝐾1
𝑉2 − 𝑉1

⋅ (𝑉𝑖 − 𝑉1) 

 

𝑃𝐾(𝑉𝑖) = 2,9 +
17,6 − 2,9

153 − 30,5
⋅ (70,7 − 30,5) = 7,7 𝑘𝑊 

(8.1) 

Z výsledku vyplývá, že kompost o objemu 70,7 m3 může být schopen dodávat asi 7,7 kW 

po dobu minimálně 6 měsíců. V případě, že bude kondenzační výměník schopen odebírat 

energii s větší efektivitou než výměník pracující s citelným teplem, může kompost dosahovat 

vyššího výkonu.  

8.2.2 Pomocí výpočtu 

Odhad celkového množství energie odebratelné z kompostu pomocí kondenzačního 

výměníku lze vypočítat pomocí rovnice 7.3. Je však důležité vzít v úvahu, že rovnice 

nezahrnuje velké množství činitelů, kteří mohou množství generovaného či unikajícího tepla 

ovlivnit. Vliv jednotlivých (často vzájemně závislých) podmínek rozkladu nelze spolehlivě 

předpovědět. Hodnoty jednotlivých proměnných byly odhadnuty či zvoleny dle empiricky 

získaných dat uvedených v odborné literatuře. Výsledek je tedy pouze orientační. 
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𝑄𝐾 = 𝜌𝐾 ⋅ 𝑉 ⋅ (1 − 𝑤) ⋅ 𝑄𝑆 ⋅ (1 − 𝑟) (8.2) 

kde  

𝑟 = 𝑟𝑍 + 𝑟𝐾 + 𝑟𝑉 + 𝑟𝑅 (8.3) 

Tab. 8.1 Výpočet celkové energie odebratelná z kompostu. 

Ztráta zahříváním a chladnutím materiálu a přidané vody 𝑟𝑍 - 0.05 

Ztráta konvekcí z pláště do okolního vzduchu 𝑟𝐾 - 

0.2 Ztráta kondukcí do okolního vzduchu 𝑟𝑉 - 

Ztráta radiací umenšená o zisk radiací 𝑟𝑅 - 

Souhrn tepelných ztrát a zisků 𝑟 - 0.25 

Citelné a latentní teplo přenášené konvekcí k horní podstavě 1 − 𝑟 - 0.75 

Hustota kompostovaného materiálu 𝜌𝐾  𝑘𝑔/𝑚3 603 

Objem kompostu 𝑉 𝑚3 70.7 

Relativní vlhkost kompostovaného materiálu 𝑤 - 0.58 

Měrné množství energie suché směsi 𝑄𝑆  𝑀𝐽/𝑘𝑔 19.44 

Celková energie odebratelná z kompostu 𝑄𝐾  
𝐺𝐽 261.06 

𝑀𝑊ℎ 72.52 

 

Hodnoty tepelných ztrát a zisků byly zvoleny dle Adamse [2]. Ztráta rz zahrnuje energii 

vynaloženou na zahřátí materiálu a přidané vody na počátku rozkladu a také ztrátu chladnutím 

kompostu v poslední fázi kompostování, kdy již teploty nedosahují dostatečných hodnot 

k odběru tepla. Měrné množství energie suché směsi bylo zvoleno dle stejného zdroje. Jedná se 

o průměrnou hodnotu určenou srovnáním dat z několika různých zdrojů pro různé materiály. 

Hustota a relativní vlhkost směsi byly zvoleny dle původního experimentu Bajka, Fišera a Jíchy 

[41], ze kterého vychází návrh termokompostu v této práci. 

Hodnota skutečně odebrané energie závisí na účinnosti odběru. V současné době nejsou 

k dispozici data z měření s využitím kondenzačního výměníku. 

Energie obsažená v kompostovaném materiálu se v závislosti na odolnosti materiálu 

a podmínkách rozkladu uvolňuje postupně. Rychlost rozkladu ovlivňuje také délku 

kompostovacího procesu. Z tohoto důvodu lze výkon kompostu odhadnout pomocí veličiny 

zvané tempo rozkladu (viz kapitola 3.3.2). Tato hodnota určuje relativní množství suché hmoty, 

která za den zoxiduje a přemění se [2]. Neboť rozklad hmoty neproběhne kompletně, část hmoty 

zůstane na konci kompostování nerozložena. Množství nerozložené hmoty v n-tý den se 

vypočítá dle: 

𝑚𝑛 = 𝑚𝑛−1 − (𝑓 ⋅ 𝑚𝑛−1) (8.4) 

kde mn je hmotnost nerozložené hmoty v n-tý den, mn-1 je hmotnost nerozložené hmoty 

předcházející den a f je tempo rozkladu [2]. 
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Úpravou (za předpokladu konstantní hodnoty tempa rozkladu) lze odvodit rovnici 8.5 

pro výpočet počtu dnů, po které bude rozklad probíhat do dosažení určité hmotnosti kompostu.  

𝑚𝑛 = 𝑚𝑛−1 ⋅ (1 − 𝑓)  

𝑚𝑑 = 𝑚0 ⋅ (1 − 𝑓)𝑑  

𝑑 = 𝑙𝑜𝑔(1−𝑓)
𝑚𝑑

𝑚0
 (8.5) 

kde d je počet dní rozkladu, md je cílová hmotnost kompostu a m0 je počáteční hmotnost 

kompostu.  

Počet dní, za které se hmotnost kompostované hmoty zredukuje na určitou část se 

vypočítá z rovnice 8.6. 

𝑑 = 𝑙𝑜𝑔(1−𝑓)(1 − 𝑥) (8.6) 

kde x je celkový podíl rozložené hmoty.  

Tempo rozkladu prozatím není dostatečně prozkoumaná veličina a jeho hodnoty se  

v provedených laboratorních experimentech pohybují mezi jednotkami a desítkami procent  

v závislosti na vlastnostech kompostovaného materiálu a podmínkách rozkladu [2]. Z tohoto 

důvodu byl zvolen opačný postup a tempo rozkladu bylo určeno pomocí předpokládané doby 

trvání rozkladu šesti měsíců [38] a podílu rozložitelné hmoty kompostu, která se pohybuje 

přibližně mezi 11,5 a 31,4 % [56]. Z výpočtu tempa rozkladu (rovnice 8.7) s použitím obou 

mezních hodnot jsou určeny nejnižší, průměrné a nejvyšší hodnoty výkonu (viz tabulka 8.2). 

𝑓 = 1 − √1 − 𝑥
𝑑

 (8.7) 

Výkon n-tý den kompostování lze s pomocí známé hodnoty tempa rozkladu vypočítat dle: 

𝑃𝑛 =
𝑄𝐾 ⋅ (1 − 𝑓)𝑛 ⋅ 𝑓

24
 (8.8) 

Průměrný výkon se určí dle rovnice: 

𝑃𝐾𝑎𝑣𝑔 =
𝑄𝐾 ⋅ 𝑥

𝑑 ⋅ 24
 

(8.9) 
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Tab. 8.2 Výpočet tempa rozkladu a výkonu kompostu. 

Počet dní termofilního úseku 𝑑 𝑑𝑒𝑛 180 

Celkový podíl zoxidované sušiny na konci procesu 𝑥 - 0.115 0.314 

Tempo rozkladu (podíl hmoty rozložený za den) 𝑓 - 0.0007 0.0021 

Celková energie odebratelná z kompostu 𝑄𝐾  𝑀𝑊ℎ 72.52 

Nejvyšší výkon (1. den termofilního úseku) 𝑃𝐾𝑚𝑎𝑥 𝑘𝑊 2.05 6.32 

Průměrný výkon 𝑃𝐾𝑎𝑣𝑔 𝑘𝑊 1.93 5.27 

Nejnižší výkon (poslední den termofilního úseku) 𝑃𝐾𝑚𝑖𝑛 𝑘𝑊 1.81 4.34 

 

Tempo rozkladu se dle výpočtu pohybuje mezi 0,07 a 0,21 % hmoty za den. Průměrný 

výkon dosahuje od 1,93 do 5,27 kW v závislosti na celkovém podílu zoxidovaného materiálu 

na konci procesu. Skutečný výkon bude omezen účinností odběru energie pomocí 

kondenzačního výměníku.  

Z důvodu vysokého počtu odhadovaných veličin v tomto výpočtu byla pro následující 

výpočty použita 7,7 kW určená interpolací empirických dat v kapitole 8.2.1. 

8.3 Teplotní průběh 

Vzhledem k povaze kompostování se teploty v kompostu, a tedy teploty na které lze ohřát 

akumulační nádobu budou v průběhu procesu měnit. Teplotní průběh kompostování byl 

pro účely návrhu rozdělen do tří stavů. Výstupní teplota vody z výměníku kompostu byla 

zvolena o 5 °C nižší než teplota v kompostu a teplota nabití akumulační nádoby o 5 °C nižší 

než teplota vody z výměníku kompostu. Při nižších teplotních rozdílech se již předpokládá 

nízká intenzita přestupu tepla a nízký odebíraný a předávaný výkon (viz kapitola 3.8.2). 

8.3.1 Stav A  

Jedná se o nejteplejší část rozkladu, tedy vrchol termofilního úseku. Teploty v kompostu 

dosahují více než 55 °C. Odhad trvání stavu je přibližně 2 týdny.  

8.3.2 Stav B 

Jedná se o druhou část termofilního úseku, která nastává po odeznění nejvyšších teplot. 

Teploty v kompostu se pohybují přibližně ve středu teplot stavů A a C (viz níže), tedy okolo 

47,5 °C. Trvání stavu se odhaduje přibližně na 4 měsíce. 

8.3.3 Stav C 

Tato část nastává v závěru termofilního úseku, kdy se teploty pohybují kolem 40 °C 

a prostředí se stává mezofilním. Voda ve výměníku se nahřívá asi na 35 °C. Trvání stavu se 

odhaduje asi na 1,5 měsíce. 

Tab. 8.3 Charakteristické teploty a doba trvání jednotlivých stavů. 

Stavy 
Teplota 

v kompostu 

Výstupní  

teplota vody 

Teplota nabití 

akumulační nádoby 
Doba trvání 

A 55 °C 50 °C 45 °C ½ měsíce 

B 47,5 °C 42,5 °C 37,5 °C 4 měsíce 

C 40 °C 35 °C 30 °C 1½ měsíce 
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9 Srovnání možností termokompostu a požadavků budovy 
Teplota vody v akumulační nádobě dle návrhu nebude dosahovat dostatečných hodnot 

pro pravidelný předehřev vratné vody z topení. Odhad teplotního průběhu je však velmi 

konzervativní, jedná se o teploty, které lze, pokud bude rozklad probíhat kýženým způsobem, 

očekávat s největší pravděpodobností. Kompost se však může zahřívat až na 70 °C. Předehřev 

topné vody tedy může být realizován, a to nejen při vyšších než návrhových teplotách 

v kompostu, ale také při přestávce ve vytápění a temperování, po které bude nutno vychladlý 

objekt opět vytopit. V takovém případě teplota vratné vody klesne na dostatečně nízkou teplotu 

vhodnou pro předehřev. Tyto možnosti však z důvodu malé předvídatelnosti nebudou zahrnuty 

do výpočtu. Pro přesnější stanovení využitelnosti tepla kompostu bude potřeba dalších měření.  

Dle návrhových teplot bude energie využívána především pro předehřev teplé vody. 

9.1 Výběr akumulační nádoby 

Pro návrh bude provedeno srovnání dvou akumulačních nádrží výrobce Regulus – Model 

TV HSK 1000 PR o celkovém objemu 916 litrů a model TV HSK 1700 PR o celkovém objemu 

1676 litrů. Nádrže obsahují solární výměník o objemu 18, respektive 21 litrů, který bude využit 

pro připojení termokompostu. Každá nádrž je také osazena dvěma výměníky pro přípravu teplé 

vody o celkovém objemu 32 litrů. Ačkoliv je pro nízkoteplotní zdroje výhodné k ohřevu 

využívat přímo pracovní kapalinu nádoby, kvůli plánovanému sezónnímu odpojování zdroje 

a nutnosti vypouštění kapaliny je použití tepelného výměníku vhodnější. 

Dle denní spotřeby vody (tabulka 6.3) byla pomocí rovnice 6.9 určena energie nutná 

k předehřátí vody na maximální dostupnou teplotu (vždy o 5 °C nižší než teplota vody 

v nádrži). 

Tab. 9.1 Výpočet potřeby tepla pro předehřev teplé vody. 

Stav A B C 

Teplota teplé vody 𝑡2 °C 40 32.5 25 

Teplota studené vody 𝑡1 °C 10 

Celková potřeba teplé vody za den 𝑉𝑂𝑑  m3 0.3796 

Poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci z − 0.5 

Potřeba tepla odebraného z ohřívače za den 𝑄𝑂𝑑  kWh 19.67 14.76 9.84 

 

Z výsledků je zřejmé, že zdroj o výkonu 7,7 kW, dokáže denní spotřebu tepla 

pro předehřev teplé vody pokrýt při dvou a půl až jedné a čtvrt hodině produkce tepla. Zbytek 

denní produkce energie bude akumulován v akumulační nádobě pro krytí případných 

nárazových odběrů či předehřev topné vody. Z výpočtů vyplývá, že při současném režimu 

využití budovy nebude část energie kompostu využita. 

Následující výpočet byl proveden dle knihy Jelínek: Ekologický a energeticky úsporný 

systém zásobníkových zdrojů tepla [57]. Přibližná doba nabíjení akumulační nádoby 

při nulovém odběru topné i teplé vody se určí z rovnice 9.1. Rovnice byla přizpůsobena 

potřebám výpočtu odebráním spotřeby tepla a přidáním statické tepelné ztráty nádoby. 

𝜏𝑛 =
𝐸𝐴𝑃

𝑃𝐾 − 𝑃𝑍
 (9.1) 

kde 
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𝐸𝐴𝑃 = 𝑉𝐴 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑐 ⋅ (𝑇𝐴1 − 𝑇𝐴0) (9.2) 

Využitelná energie uložená v nádrži se určí dle rovnice: 

𝐸𝐴𝑉 = 𝑉𝐴 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑐 ⋅ (𝑇𝐴1 − 𝑇𝐴2) (9.3) 

Tab. 9.2 Výpočet využitelné energie a doby nabíjení akumulační nádrže. 

Objem akumulační nádrže 𝑉𝐴 𝑚3 0.916 1.676 

Stav A B C A B C 

Teplota vody v nádrži po plném nabití 𝑇𝐴1 °𝐶 45 37.5 30 45 37.5 30 

Teplota vody v nádrži před začátkem nabíjení 𝑇𝐴0 °𝐶 10 

Hustota vody 𝜌 𝑘𝑔/𝑚3 993.1 

Měrná tepelná kapacita vody c 𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾) 4175.0 

Potřebné množství energie pro nabití nádrže 𝐸𝐴𝑃 𝑘𝑊ℎ 36.9 29.0 21.1 67.6 53.1 38.6 

Jmenovitý tepelný výkon zdroje 𝑃𝐾 𝑘𝑊 7.7 

Statická tepelná ztráta nádrže [58] 𝑃𝑍 𝑘𝑊 0.131 0.178 

Doba nabíjení nádrže při nulovém odběru 𝜏𝑛 ℎ 4.9 3.8 2.8 9.0 7.1 5.1 

Teplota vody v nádrži po vybití 𝑇𝐴2 °𝐶 20 

Využitelná energie 𝐸𝐴𝑉  kWh 26.4 18.5 10.5 48.3 33.8 19.3 

 

Při zvolené teplotě vybití 20 °C je zásoba využitelné energie v menší nádrži dostatečná 

pro předehřev teplé vody ve všech třech stavech (A, B i C). Z tohoto důvodu byla pro návrh 

systému zvolena nádrž TV HSK 1000 PR. 

 
Obr. 9.1 Akumulační nádrž Regulus TV HSK 1000 PR [58]. 
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Výpočty provedené v této kapitole popisují pouze statické (mezní) stavy spotřeby 

a dodávky tepla a nepopisují věrně dynamické děje závislé na čase a teplotních rozdílech médií. 

Pro potřeby návrhu jsou však výše uvedené výsledky dostačující. 

9.2 Sanitace vody 

Voda uložená v zásobníku teplé vody v akumulační nádrži bude udržována při teplotě 

v rozmezí přibližně od 30 do 50 °C. Takto nízké teploty vytvářejí ideální podmínky pro růst 

bakterií rodu Legionella, které dosahují optimálního rozvoje při 35–45 °C [59]. 

Bakterie Legionella prospívá ve stojaté vodě [60]. Z tohoto důvodu byla zvolena 

akumulační nádrž s průtočným výměníkem malého objemu pro ohřev teplé vody. Při průtoku 

kotlem se teplá voda dohřívá a ve vrstveném zásobníku kotle se udržuje při teplotě 60 °C, což 

zajistí požadovanou sanitaci. 

9.3 Umístění nádrže 

Akumulační nádrž bude umístěna v technické místnosti suterénu domu v blízkosti kotle. 

Důležitým kritériem jsou rozměry nádoby, které nepřesahují výšku stropu a garážových vrat 

objektu. 
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10 Projekt zapojení 

10.1 Tepelný výměník v kompostu 

Pro výrobu tepelného výměníky byly zvoleny trubky z polyethylenu s nízkou hustotou 

(LDPE) o průměru 32 mm a tloušťce stěn 2,9 mm (PN 6 SDR 11). Trubky tohoto průměru 

kombinují potřebnou ohebnost a dostatečný průtočný průřez. Ten ovlivňuje rychlost proudění 

vody a z něj plynoucí tlakové ztráty potrubí třením. LDPE trubky jsou dle výrobce při absenci 

mechanického namáhání stálé v rozmezí teplot -50 až 85 °C [61]. 

Polyethylenové trubky budou svinuty do spirály o vnitřním průměru 1,2 m a vnějším 

průměru 4,08 m. Mezera o šířce 12 mm mezi jednotlivými půlkruhy spirály zajistí prostor  

pro potřebnou difuzi plynů. Výměník bude umístěn na povrchu kompostu ve výšce 2,5 m  

a následně přikrytý vrstvou biofiltru o výšce 0,5 m.  

Voda k ohřátí bude proudit z vnějšího okraje spirály k vnitřnímu, tedy z okrajové části  

s nižší teplotou k jádru s vyšší teplotou.  

 
Obr. 10.1 Schéma navrženého tepelného výměníku v termokompostu. 

Objem vody ve výměníku kompostu se určí dle rovnice: 

𝑉𝐾 =
𝜋𝑑𝑖

2

4
⋅ 𝐿𝐾 (10.1) 

Přibližná délka osy trubky v kompostu se určí dle rovnice:  

𝐿𝐾 = 𝐿𝑖 + 𝐿𝑣 + 𝐿𝑜 (10.2) 
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𝐿𝐾 = (
𝜋 ⋅ 𝐷

4
+
𝐷𝑜 − 𝐷

2
) +∑

𝜋 ⋅ [𝐷𝑖 + 𝑑𝑜 + (𝑛 − 1) ⋅ (𝑑𝑜 + 𝑠)]

2

81

𝑛=1

+
𝐷

2
 (10.3) 

kde Li je vstupní úsek trubky, Lv je délka výměníku a Lo je výstupní úsek trubky. Vnější 

průměr spirály výměníku Do se určí jako součet vnitřního průměru a dvojnásobku součtu 

průřezů trubek a mezer v každé půlkružnici: 

𝐷𝑜 = 𝐷𝑖 + 2 ⋅ [
𝑛 + 1

2
⋅ 𝑑𝑜 +

𝑛 − 1

2
⋅ 𝑠] (10.4) 

Tab. 10.1 Výpočet délky trubek a objemu vody ve výměníku. 

Průměr kompostu 𝐷 𝑚𝑚 6000 

Vnitřní průměr spirály výměníku 𝐷𝑖 𝑚𝑚 1200 

Vnitřní průměr trubky 𝑑𝑖  𝑚𝑚 26.2 

Vnější průměr trubky 𝑑𝑜 𝑚𝑚 32 

Šířka mezery mezi sousedními trubkami s 𝑚𝑚 12 

Počet půlkružnic výměníku n - 65 

Vnější průměr spirály výměníku 𝐷𝑜 𝑚𝑚 4080 

Vnitřní průřez trubky S 𝑚𝑚2 539.1 

Délka trubky v kompostu 𝐿𝐾 𝑚 232.7 

Objem vody ve výměníku kompostu 𝑉𝐾  𝑙 125.5 

 

10.2 Vedení ke kompostu 

Termokompost bude umístěn na přilehlém pozemku ve vlastnictví obce Nová Lhota. 

Předpokládaná délka podzemního vedení činí asi 23 metrů. Výměník termokompostu bude  

k podzemnímu potrubí připojen trubkou délky 2,5 metru a akumulační nádoba trubkou délky 

5 m. V blízkosti budovy je dostatek prostoru vhodného pro instalaci případných dalších 

termokompostů. 
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Obr. 10.2 Umístění termokompostu, ptačí perspektiva (upraveno) [62]. 

 

 

Obr. 10.3 Umístění termokompostu, vizualizace. 

Propojení termokompostu a akumulační nádoby bude provedeno pomocí voděodolné 

hadice pro dálkové vedení topné vody (předizolované potrubí) o průměru 111 mm včetně 

izolace. Rozměry trubek vedení jsou 32×2,9 mm, minimální poloměr ohybu 0,9 m, součinitel 

tepelné vodivosti 0,1829 W/m·K. Vedení bude umístěno v nezámrzné hloubce, tedy asi 80 cm 

pod zemí.  
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Obr. 10.4 Předizolované potrubí GeroTOP Duo [63]. 

Objem vody v trubkách vedení se určí dle rovnice: 

𝑉𝑉 = 2 ⋅
𝜋 ⋅ 𝑑𝑖

2

4
⋅ 𝑙𝑣 (10.5) 

Tab. 10.2 Výpočet objemu vody ve vedení. 

Délka trubky vedení 𝑙𝑣 𝑚 30.5 

Vnitřní průměr trubek 𝑑𝑖  𝑚𝑚 26.2 

Objem vody v trubkách vedení 𝑉𝑉  𝑙 32.9 

 

Objemový průtok trubkami byl zvolen 10 l/s. Tato hodnota je dostatečně nízká pro 

tlakové ztráty potrubí třením a zároveň zajišťuje dostatečný odběr výkonu. Dle očekávaného 

výkonu termokompostu a objemového průtoku lze určit teplotní spád výměníku v kompostu. 

𝛥𝑇 =
𝑃𝐾

𝑉 ⋅ 𝑐 ⋅ 𝜌
 (10.6) 

Tab. 10.3 Výpočet teplotního spádu výměníku v termokompostu. 

Výkon termokompostu 𝑃 𝑘𝑊 7.7 

Objemový průtok vody 𝑉  𝑙/𝑚𝑖𝑛 10.00 

Měrná tepelná kapacita vody o teplotě 40 °C c 𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾) 4175 

Hustota vody o teplotě 40 °C 𝜌 𝑘𝑔/𝑚3 992.2 

Teplotní spád výměníku 𝛥𝑇 𝐾 11.2 

 

Určený teplotní spád výměníku platí při odběru jmenovitého výkonu výměníku. Teplotní 

spád a odebíraný výkon se však bude lišit v závislosti na teplotě vstupní vody. Při vyšší teplotě 

v akumulační nádobě a z ní plynoucí vyšší teplotě cirkulující vody se bude snižovat tepelný 

spád i odebraný výkon.  
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10.3 Tlakové ztráty potrubí 

Výpočet byl proveden dle knihy Bašta: Topenářská příručka [64]. Pro výpočet tlakových 

ztrát potrubí je nutno určit tlakovou ztrátu třením a tlakovou ztrátu místními odpory. Tlaková 

ztráta třením se určí dle rovnice: 

𝛥𝑝𝑧𝑡 =
𝜆 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑣𝑝

2 ⋅ 𝑙

2 ⋅ 𝑑𝑖
 (10.7) 

kde 

𝑣𝑝 =
𝑉 

𝑆
 (10.8) 

Tab. 10.4 Výpočet rychlosti proudění. 

Objemový průtok vody 𝑉  𝑙/𝑚𝑖𝑛 10.00 

Vnitřní průřez trubky 𝑆 𝑚𝑚2 539.1 

Rychlost proudění 𝑣𝑝 𝑚/𝑠 0.31 

 

Pro určení povahy proudění je nutné stanovit Reynoldsovo číslo: 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑝 ⋅ 𝑑𝑖
𝜈

 (10.9) 

Tab. 10.5 Výpočet Reynoldsova čísla. 

Střední teplota vody 𝑡𝑉 °𝐶 45 

Kinematická viskozita vody o teplotě 45 °C 𝜈 𝑚2/𝑠 6.11E-07 

Vnitřní průměr trubky 𝑑𝑖 𝑚𝑚 26.2 

Rychlost proudění vody v potrubí 𝑐 𝑚/𝑠 0.31 

Reynoldsovo číslo 𝑅𝑒 − 13256.1 

 

Pro 𝑅𝑒 > 4000 (turbulentní proudění) se určí dle rovnice 10.10 [65] iterační metodou. 

1

√𝜆
= −2 ⋅ 𝑙𝑜𝑔(

2,51

𝑅𝑒 ⋅ √𝜆
+

𝑘

3,71 ⋅ 𝑑𝑖
) (10.10) 

Tab. 10.6 Výpočet tlakové ztráty třením pro úsek polyethylenového potrubí. 

Hydraulická drsnost potrubí 𝑘 𝑚𝑚 0.01 

Součinitel tření 𝜆 − 0.03646 

Hustota vody při teplotě 45 °C 𝜌 𝑘𝑔/𝑚3 990.2 

Délka potrubí (výměníku v kompostu a vedení) 𝑙 𝑚 263.2 

Tlaková ztráta třením 𝛥𝑝𝑧𝑡1 𝑃𝑎 17332.8 
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Tab. 10.7 Tlakové ztráty třením pro úsek ocelového potrubí. 

Hydraulická drsnost potrubí 𝑘 𝑚𝑚 0.09 

Součinitel tření 𝜆 − 0.07140 

Délka potrubí (solárního výměníku) 𝑙 𝑚 33.39 

Tlaková ztráta třením 𝛥𝑝𝑧𝑡2 𝑃𝑎 4305.2 

 

Hydraulické drsnosti potrubí byly určeny dle knihy Tuhovčák: Vodárenství [65]. 

 

Tlaková ztráty místními odpory se určí dle rovnice: 

𝛥𝑝𝑧𝑚 =∑𝜉𝑖 ⋅
𝑤𝑖
2

2
⋅ 𝜌𝑖

𝑛

𝑖=1

 (10.11) 

Pro výpočet byl použit součinitel místního odporu pro kolena s úhlem 90 °C, jejichž 

vnitřní průměr je stejný jako trubka dle normy ČSN 75 5455. Počet místních odporů byl 

odhadnut na 10 kusů. 

Tab. 10.8 Výpočet tlakové ztráty místními odpory. 

Rychlost proudění vody v potrubí 𝑣𝑝 𝑚/𝑠 0.31 

Součinitel místního odporu ξ − 1.5 

Tlaková ztráta místními odpory 𝛥𝑝𝑧𝑚 𝑃𝑎 71.30 

 

Celková tlaková ztráta se určí součtem tlakových ztrát třením v polyethylenovém  

a ocelovém potrubí a tlakových ztrát místními odpory: 

𝛥𝑝𝑧 = 𝛥𝑝𝑧𝑡1 + 𝛥𝑝𝑧𝑡2 + 𝛥𝑝𝑧𝑚 (10.12) 

Pomocí tlakové ztráty se určí dopravní výška oběhového čerpadla: 

𝐻 =
1000 ⋅ 𝛥𝑝𝑧

𝜌 ⋅ 𝑔
 (10.13) 

Tab. 10.9 Výpočet dopravní výšky oběhového čerpadla. 

Celková tlaková ztráta 𝛥𝑝𝑧 𝑃𝑎 22351.0 

Tíhové zrychlení 𝑔 𝑚/𝑠2 9.81 

Dopravní výška oběhového čerpadla 𝐻 𝑚 2.30 
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10.4 Volba čerpadla 

Dle výpočtu bylo zvoleno oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA1 L 25-40 180 o maximální 

dopravní výšce 4 metry a maximálním průtoku 3,42 m3/h. Výhodou tohoto modelu je nízká 

spotřeba (3 až 18 W). 

 
Obr. 10.5 Oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA1 L 25-40 180 [66]. 

10.5 Návrh pojistného ventilu 

Pro teplovodní okruh byl navržen pojistný ventil DUCO MEIBES 3/4" × 1" o jmenovité 

světlosti 20 mm, nejmenším průtočném průřezu 176 mm2 a zaručeném výtokovém součiniteli 

0,565. Tento typ byl zvolen, neboť je dodáván pro otevírací tlak 100 kPa. Následující výpočet 

vychází z ČSN 06 0830. 

Vnitřní průměr pojistného potrubí se určí dle rovnice: 

𝑑𝑣 = 10 + 0,6 ∙ √𝑃𝑝 (10.14) 

Minimální průřez sedla ventilu dle: 

𝑆0 =
2 ∙ 𝑃𝑝

𝛼𝑣 ∙ √𝑝𝑜𝑡
 (10.15) 

Tab. 10.10 Návrh pojistného ventilu. 

Jmenovitý výkon zdroje tepla 𝑃𝐾 kW 7.7 

Pojistný výkon 𝑃𝑃 kW 7.7 

Výtokový součinitel 𝛼𝑣 − 0.565 

Otevírací přetlak pojistného ventilu 𝑝𝑜𝑡 kPa 100 

Průměr pojistného potrubí 𝑑𝑣 mm 11.7 

Minimální průřez sedla pojistného ventilu 𝑆0 mm2 2.7 

 

Pojistný výkon je pro zdroje tepla skupiny A1 (výměník, vstup i výstup z pojistného 

ventilu voda) roven jmenovitému výkonu zdroje tepla. Neboť výkon termokompostu může 

dosahovat i vyšších hodnot, byla provedena kontrola také pro dvojnásobný výkon. Otevírací 
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přetlak je určen maximálním dovoleným přetlakem soustavy, který je dán maximálním 

přetlakem LDPE potrubí při teplotách nad 60 °C a činí 1 bar. 

Navržený pojistný ventil je dle vypočítaného průměru pojistného potrubí i minimálního 

průřezu sedla vyhovující a bude umístěn na potrubí výstupní vody v bezprostřední blízkosti 

termokompostu. 

 
Obr. 10.6 Pojistný ventil DUCO MEIBES 3/4"×1", 1 bar [67]. 

10.6 Návrh expanzní tlakové nádoby 

 

Objem expanzní nádoby se určí dle vztahu: 

𝑉𝑒𝑡 = 1,3 ∙ 𝑉𝑜 ∙ 𝑛𝑜 ∙
1

𝜂
 (10.16) 

kde 

𝜂 =
𝑝ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 − 𝑝𝑑,𝑑𝑜𝑣,𝐴

𝑝ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴
 (10.17) 

kde 

𝑝𝑑,𝑑𝑜𝑣,𝐴 = 1,1 ∙ ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 + 𝑝𝐵 (10.18) 
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Tab. 10.11 Výpočet objemu expanzní tlakové nádoby. 

Objem vody ve výměníku kompostu 𝑉𝐾  𝑙 125.5 

Objem vody v trubkách vedení 𝑉𝑉  𝑙 32.9 

Objem vody v solárním výměníku akumulační nádoby 𝑉𝐴𝑉  𝑙 18.0 

Objem vody v celém okruhu 𝑉𝑜 𝑙 176.3 

Součinitel zvětšení objemu 𝑛𝑜 − 0.02551 

Výška vodního sloupce nad EN ℎ 𝑚 2 

Hustota vody 𝜌 𝑘𝑔/𝑚3 1000 

Tíhové zrychlení 𝑔 𝑚/𝑠2 9.81 

Barometrický tlak 𝑝𝐵 𝑘𝑃𝑎 100 

Nejnižší dovolený absolutní tlak 𝑝𝑑,𝑑𝑜𝑣,𝐴 𝑘𝑃𝑎 121.58 

Otevírací přetlak pojistného ventilu 𝑝𝑂𝑇  𝑘𝑃𝑎 100 

Nejvyšší dovolený absolutní tlak 𝑝ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 𝑘𝑃𝑎 200 

Stupeň využití expanzní tlakové nádoby 𝜂 − 0.39 

Objem expanzní tlakové nádoby 𝑉𝑒𝑡 𝑙 14.92 

 

Součinitel zvětšení objemu byl z bezpečnostních důvodů zvolen pro maximální teplotu 

vody ve výměníku 75 °C. Nejvyšší dovolený absolutní tlak je roven otevíracímu absolutnímu 

tlaku pojistného ventilu. 

Dle výsledné hodnoty byla zvolena tlaková expanzní nádoba o nejbližším vyšším objemu 

vybrané řady, tedy nádoba IBO HEATS 19 L s vyměnitelnou membránou ze syntetické pryže. 

Maximální provozní tlak nádoby je 8 bar a maximální teplota 99 °C. 

 
Obr. 10.7 Tlaková expanzní nádoba IBO HEATS 19 L [68]. 

10.7 Další armatury 

Akumulační nádrž bude opatřena teploměrem, tlakoměrem a pojistným a 

odvzdušňovacím ventilem určenými pro modelovou řadu HSK PV. Pro údržbu a manipulaci 

s expanzní nádobou bude její přívodní potrubí osazeno ventilem pro expanzní nádoby Regulus 

3/4" M/F 8770. Na sání čerpadla bude instalován filtr.  
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V okruhu termokompostu bude připojen teploměr a tlakoměr. Pro účel měření teplot 

v kompostu a potrubí mohou být využita také vodotěsná teplotní čidla. 

Přívodní potrubí studené vody bude osazeno zpětnou klapkou. Přívod předehřáté teplé 

vody do kotle bude na přívod studené vody napojen pomocí termostatického směšovacího 

ventilu. V případě příliš vysoké teploty předehřáté vody (nad 60 °C) bude voda z důvodu 

prevence poškození kotle mísena se studenou vodou.  

Potrubí vratné vody bude osazeno třícestným zónovým ventilem, který (dle teploty vody 

v akumulační nádrži) povede vodu k předehřevu do akumulační nádrže či přímo k ohřevu do 

kotle (viz příloha 3). Jednotlivé části soustavy budou odděleny kulovými kohouty. 

 
Obr. 10.8 Detail zapojení akumulační nádrže. 

Č – čerpadlo, EV – ventil pro expanzní nádobu, M – tlakoměr, T – teploměr,  

OV – odvzdušňovací ventil, AN – akumulační nádrž, EN – expanzní nádoba,  

PV – pojistný ventil, TZV – třícestný zónový ventil, KK – kulový kohout, F – filtr,  

ZV – zpětný ventil, K – kondenzační kotel, VK – vypouštěcí kohout, TSV – termostatický 

směšovací ventil, tv – teplá voda, sv – studená voda 
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11 Ekonomické zhodnocení návrhu 

11.1 Náklady 

Pro navrhovaný projekt byly zvoleny součásti s ohledem na cenu, kvalitu  

a předpokládanou životnost. Soupis nejdůležitějších prvků soustavy je uveden v tabulce 11.1.  

Tab. 11.1 Výpočet přibližných nákladů na navržený projekt. 

Položka Množství Cena [Kč] 

Akumulační nádrž s nerezovým výměníkem TV HSK 1000 PR 1 ks 77553 

Izolace S-II pro HSK 1700 PR 1 ks 8153 

Sada příslušenství pro DUO (HSK) PR (PV) 1 ks 1162 

Tlakové potrubí LDPE PE – 40 PN 6 SDR 11 32×2.9 300 m 5385 

Podzemní předizolované potrubí 23 m 27437 

Čerpadlo Grundfos ALPHA1 L 25-40 180 1 ks 2390 

Expanzní nádoba IBO HEATS 19 L 1 ks 669 

Pojistný ventil DUCO MEIBES 3/4"×1", 1 bar 1 ks 590 

Ventil pro expanzní nádoby Regulus 3/4" M/F 8770 1 ks 353 

Termostatický směšovací ventil ESBE VTA 322 35-60 °C G 25 1 ks 1425 

Lufberg ZV3A-25-13 230V směšovací sada 1 ks 1069 

Filtr mosazný šikmý "Y" DN 25–1" 1 ks 180 

Kulový kohout voda páka DN 25–1" 9 ks 1332 

Zpětná klapka DN 25–1" celomosazná 1 ks 166 

Termomanometr zadní napojení s jímkou G1/4" 1 ks 371 

Celkem 128235 

 

Předpokládané náklady na projekt činí 128 235 Kč. Do položkového rozpočtu nebyly 

zahrnuty veškeré nutné konstrukční prvky (potrubí a některé pomocné prvky potrubí). 

11.2 Úspory 

Pro výpočet úspory energie pro ohřev teplé vody byl zaveden stav D, tedy běžný režim 

bez zapojení termokompostu, který se očekává po 60 dní z celkových 100 pracovních dní 

soustavy v roce. Zbylých 40 dní bylo poměrově rozděleno mezi stavy A, B a C dle očekávané 

doby jejich trvání (viz tab. 8.3). Potřeba tepla při jednotlivých stavech byla určena dle rovnic 

6.9 a 6.10. 
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Tab. 11.2 Výpočet úspory tepla pro ohřev teplé vody. 

Stav A B C D 

Teplota studené vody 𝑡1 °𝐶 40 32.5 25 10 

Teplota teplé vody 𝑡2 °𝐶 55 

Celková potřeba teplé vody za den 𝑉𝑂𝑑 𝑚3 0.3796 

Poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci 𝑧 − 0.5 

Potřeba tepla odebraného z ohřívače za den 𝑄𝑂𝑑  𝑘𝑊ℎ 9.84 14.76 19.67 29.51 

Počet pracovních dní soustavy daného stavu za rok 𝑑𝑝𝑠 𝑑𝑒𝑛 3.3 26.7 10.0 60.0 

Potřeba tepla při jednotlivých stavech za rok 𝑄𝑂𝑠  𝑀𝑊ℎ 0.03 0.39 0.20 1.77 

Roční spotřeba tepla při využití termokompostu 𝑄𝑂𝑘  𝑀𝑊ℎ 2.39 

Roční spotřeba tepla bez termokompostu 𝑄𝑂𝑟  𝑀𝑊ℎ 2.96 

Roční úspora tepla pro ohřev teplé vody ∆𝑄𝑂 𝑀𝑊ℎ 0.56 

 

Ačkoliv spotřeba energie při předehřevu teplé vody při stavu A, B a C je asi o dvě třetiny, 

o polovinu a třetinu nižší než při běžném ohřevu, finanční úspora při režimu využití budovy 

Ekocentra je velmi nízká (asi 660 Kč ročně). Důvodem je malá frekvence využívání budovy 

během topné sezóny, tedy v plánovaném období zapojení termokompostu. Velká část energie 

termokompostu tak zůstává nevyužitá.  

Vzhledem k celkově nízké spotřebě teplé vody v objektu (omezené využití sprchy, 

přípravy jídel a mytí nádobí), tvoří spotřeba tepla pro ohřev teplé vody pouze malou část 

nákladů za teplo. V případě vyšší míry a frekvence užití budovy by úspory byly zásadnější. 

Do úvahy je třeba vzít také skutečnost, že do výpočtu nebyla zahrnuta možnost využití 

tepla pro vytápění nebo temperování, které se na spotřebě tepla v budově podílí největší částí. 

V případě dostatečných teplot v kompostu pro předehřev topné vody by tedy úspora ještě 

vzrostla.  
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DISKUZE 

 
Při návrhu systému se ukázalo, že kompost není vhodným zdrojem tepla pro momentálně 

používanou otopnou soustavu objektu. Termokompost, jako nízkoteplotní zdroj tepla, 

nevyhovuje potřebám teplovodních otopných systémů s otopnými tělesy, neboť teploty 

v kompostu sice krátkodobě dosahují až 70 °C, dlouhodobě se však pohybují v rozmezí 40 až 

50 °C. Vhodnější aplikací je vytápění či temperování objektů s velkoplošnými otopnými 

soustavami, tedy s podlahovým, stěnovým či stropním vytápěním, které pracují při nižších 

teplotních spádech. Smysluplné by mohlo být také nárazové vytápění netemperovaných objektů 

(rekreačních chat) pomocí naakumulované energie. V takovém případě by vratná voda z topení 

dosahovala dostatečně nízkých teplot pro efektivní předehřev teplem z kompostu. 

Ačkoliv využitelnost energie kompostu pro předehřev teplé vody se potvrdila, 

ekonomická návratnost takového zapojení se ukázala závislá především na míře využití 

dostupné energie. Při nižších odběrech teplé vody a nedostatečném chlazení teplonosného 

média odebíraný výkon a efektivita termokompostu klesá.  Jednou z možných variant využití 

energie kompostu by mohly být instalace v rekreačních či sportovních střediscích (hotely, 

penziony, sportoviště se šatnami) s vysokou nárazovou spotřebou teplé vody. Termokompost 

by mimo aktivní období nahříval velký objem vody v akumulační nádrži, jejíž využití by 

přineslo úsporu za průtočný ohřev. 

Důležité je poznamenat, že teploty v kompostu mohou na základě objemu a složení 

kompostované směsi dosahovat rozdílných hodnot po různě dlouhá období. Možnosti 

termokompostu tedy bude pro účely přesnějších návrhů systémů potřeba dále zkoumat. Dle 

Jeana Paina dokáže padesátitunový kompost ohřívat 4 litry vody za minutu z teploty 10 °C 

na 60 °C po dobu 4 měsíců. Pro dosažení takového výkonu a teplot však bude nutné dále 

testovat vhodné složení kompostu a mechanismy odběru energie. Při lepší znalosti očekávaného 

výkonu a teplot bude možné snáze navrhnout realistický scénář využití tepla. 

Přesnost systému navrženého v této práci je omezena nedostatkem dat pro přesný odhad 

výkonu a teplotního průběhu kompostovacího procesu a také omezeným množstvím informací 

o budově a režimu jejího užívání a vytápění. V případě většího množství dostupných dat by 

bylo možné navrhnout účinnější systém připojení a vyhnout se některým méně efektivním či 

nadbytečným součástem návrhu. Dále odhady vlastností termokompostu byly provedeny velmi 

střídmě, možnosti jeho využití jako zdroje energie jsou potenciálně mnohem širší. 

I přes nestacionární povahu daného zdroje bylo záměrem práce naprojektovat efektivní 

systém odběru a využití tepla včetně výpočtů, návrhu jednotlivých dílů soustavy a zhotovení 

výkresové dokumentace a dalších částí projektu, které se používají pro návrhy systémů 

s konvenčními zdroji energie. 
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ZÁVĚR 

 
Cílem práce bylo popsat biochemický průběh a teplotní dynamiku procesu kompostování, 

představit možnosti jímání a využití tepla z kompostu a poté navrhnout připojení 

termokompostu k systému vytápění a ohřevu teplé vody v Ekocentru Karpaty v Nové Lhotě. 

V teoretické části práce byla provedena důkladná rešerše principu a podmínek vzniku 

tepla při aerobním rozkladu organické hmoty, popsány různé způsoby využití biotermální 

energie, představen princip termokompostu a uvedeny mechanismy přenosu tepla mezi 

kompostem a okolím a možnosti snížení ztrát. Dále byly rozebrány varianty skladby 

kompostovaného materiálu, vhodné podmínky rozkladu a následně také samotná konstrukce 

termokompostu a mechanismy odběru energie. V závěru teoretické části byl srovnán potenciál 

a limity termokompostu a navrženy možné aplikace tohoto zdroje. 

V projekční části byl zhodnocen aktuální stav objektu a režim užívání budovy, zhotovena 

výkresová dokumentace stávajícího systému vytápění, určena předpokládaná spotřeba energie 

pro temperování, vytápění a ohřev teplé vody, proveden návrh možného systému využití tepla 

z kompostovacího procesu a navržen termokompost o objemu 70,7 m3. Pomocí dostupných 

empirických dat byl proveden odhad očekávaného výkonu, který činil 7,7 kW. Životnost 

termokompostu byla odhadnuta na 6 měsíců a průběh procesu kompostování byl rozdělen 

na teplotní stavy A (teplota v kompostu asi 55 °C), B (47,5 °C) a C (40 °C). Následně byly 

porovnány potřeby objektu s možnými omezeními a limity termokompostu. 

Na základě odhadnutého výkonu termokompostu a předpokládané spotřeby tepla byla 

zvolena akumulační nádrž, navržen tepelný výměník v kompostu a jeho propojení s akumulační 

nádrží, určeny tlakové ztráty v potrubí, zvoleno oběhové čerpadlo, akumulační nádoba 

a pojistný ventil a popsány další potřebné armatury. 

Při návrhu systému připojení termokompostu k současné soustavě vytápění a ohřevu teplé 

vody v Ekocentru Karpaty bylo zjištěno, že ačkoliv termokompost může být schopen dodávat 

dostatečný výkon pro předehřev vody pro vytápění budovy, očekávané teploty v kompostu 

nejsou pro stávající systém vytápění dostatečné. Přestože v průběhu rozkladu lze očekávat 

zahřívání kompostu na teploty až 70 °C, pro výpočet byly zvoleny takové hodnoty, kterých 

bude dosaženo s velkou pravděpodobností. Z tohoto důvodu bylo pro účely výpočtu 

předpokládáno využití tepla pouze pro předehřev teplé vody. Možnost předehřevu topné vody 

však nebyla z návrhu vyloučena. Navržený systém byl doplněn do připravené výkresové 

dokumentace.  

V poslední části byly stanoveny očekávané náklady na instalaci návrhu a spočteny roční 

úspory na ohřev teplé vody. Realizace projektu se z důvodu nízké frekvence užití budovy 

ukázala jako ekonomicky nevýhodná, neboť počet dní využívání budovy během životnosti 

termokompostu (180 dní) byl odhadnut na pouhých 40 dní. Investice do zapojení 

termokompostu k otopné soustavě a soustavě pro přípravu teplé vody v současném stavu 

převyšuje úspory dosažitelné po dobu životnosti systému. Realizace projektu by se tedy stala 

ekonomicky výhodnější v případě vyšší frekvence využití budovy či v případě vhodné 

kombinace s dalším obnovitelným zdrojem energie, například solárními kolektory pro 

předehřev teplé vody v letních měsících. 

Je však vhodné zohlednit také přidanou hodnotu ve formě vysoce kvalitního hnojiva 

vzniklého zkompostováním materiálu a vzhledem k zaměření ekocentra také celkovou 

edukativní hodnotu takového systému, který může představovat environmentálně příznivý 

způsob získávání energie z biomasy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

𝑐 Měrná tepelná kapacita vody 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 
𝑑 Počet dní rozkladu 𝑑𝑒𝑛 
𝑑𝑖 Vnitřní průměr trubky 𝑚 
𝑑𝑜 Vnější průměr trubky 𝑚 
𝑑𝑜𝑜 Délka otopného období 𝑑𝑒𝑛 
𝑑𝑜𝑣 Počet dní vytápění 𝑑𝑒𝑛 
𝑑𝑝 Počet pracovních dní soustavy za rok 𝑑𝑒𝑛 
𝑑𝑝𝑠 Počet pracovních dní soustavy daného stavu za rok 𝑑𝑒𝑛 

𝑑𝑇/𝑑𝑥 Teplotní gradient 𝐾 ∙ 𝑚−1 
𝑑𝑣 Vnitřní průměr pojistného potrubí 𝑚 
𝐷 Průměr kompostu 𝑚 
𝐷𝑖 Vnitřní průměr spirály výměníku 𝑚 
𝐷𝑜 Vnější průměr spirály výměníku 𝑚 
𝐷𝑡 Počet vytápěcích denostupňů pro temperování 𝐾 ∙ 𝑑𝑒𝑛 
𝐷𝑣 Počet vytápěcích denostupňů pro vytápění 𝐾 ∙ 𝑑𝑒𝑛 
𝑒𝑑 Opravný součinitel pro zkrácení doby vytápění u objektu 

s přestávkami v provozu 
− 

𝑒𝑖 Opravný součinitel pro nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a 

prostupem 
− 

𝑒𝑡 Opravný součinitel pro snížení teploty v místnosti během dne, 

respektive noci 
− 

𝐸𝐴𝑃 Potřebné množství energie pro nabití akumulační nádoby 𝑊ℎ 
𝐸𝐴𝑉  Využitelná energie v nabité akumulační nádobě 𝑊ℎ 
𝑓 Tempo rozkladu − 
𝑔 Tíhové zrychlení 𝑚 ∙ 𝑠−2 
ℎ Nadmořská výška 𝑚 𝑛.𝑚. 
ℎ𝑖 Měrná entalpie vstupujícího vzduchu 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 
ℎ𝑜 Měrná entalpie vystupujícího vzduchu 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 
𝐻 Dopravní výška oběhového čerpadla 𝑚 
𝐼 Intenzita tepelného záření 𝑊 ∙𝑚−2 
𝑘 Hydraulická drsnost potrubí 𝑚 
𝑙 Délka potrubí 𝑚 
𝑙𝑣 Délka trubky vedení 𝑚 
𝐿𝑖 Vstupní úsek trubky do kompostu 𝑚 
𝐿𝐾 Délka trubky v kompostu 𝑚 
𝐿𝑜 Výstupní úsek trubky z kompostu 𝑚 
𝐿𝑣 Délka trubky výměníku 𝑚 
𝑚0 Počáteční hmotnost kompostu 𝑘𝑔 
𝑚𝑑  Cílová hmotnost kompostu 𝑘𝑔 
𝑚𝑛 Hmotnost nerozložené hmoty v n-tý den 𝑘𝑔 
𝑚𝑛−1 Hmotnost nerozložené hmoty předcházející den 𝑘𝑔 
𝑚  Hmotnostní tok vzduchu 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 
𝑛 Počet půlkružnic výměníku − 
𝑛𝑑 Počet dávek mytí rukou na uživatele − 
𝑛𝑑𝑠 Počet dávek sprchování za den − 
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𝑛𝑗 Počet jídel − 
𝑛𝑙 Počet uživatelů za den − 
𝑛𝑜 Součinitel zvětšení objemu − 
𝑛𝑢 Počet ploch o výměře 100 m2 − 
𝑝𝐵 Barometrický tlak 𝑃𝑎 
𝑝𝑑 Součinitel prodloužení dávky − 

𝑝𝑑,𝑑𝑜𝑣,𝐴 Nejnižší dovolený absolutní tlak 𝑃𝑎 
𝑝ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 Nejvyšší dovolený absolutní tlak 𝑃𝑎 
𝑝𝑜𝑡 Otevírací přetlak pojistného ventilu 𝑃𝑎 
𝑃 Povrch kompostu 𝑚2 
𝑃𝐾 Výkon kompostu 𝑊 
𝑃𝑃 Pojistný výkon 𝑊 

𝑃𝐾𝑎𝑣𝑔 Průměrný výkon kompostu 𝑊 
𝑃𝐾𝑚𝑎𝑥 Nejvyšší výkon kompostu 𝑊 
𝑃𝐾𝑚𝑖𝑛 Nejnižší výkon kompostu 𝑊 
𝑃𝑛 Výkon n-tý den kompostování 𝑊 
𝑃𝑍 Statická tepelná ztráta akumulační nádoby 𝑊 
 𝑞̇  Měrný tepelný tok 𝑊 ∙𝑚−2 
𝑄𝐾 Celková energie odebratelná z kompostu 𝑊ℎ 

𝑄𝑂7−10 Spotřeba tepla pro ohřev teplé vody od 7 do 10 hodin 𝑊ℎ 
𝑄𝑂10−13 Spotřeba tepla pro ohřev teplé vody od 10 do 13 hodin 𝑊ℎ 
𝑄𝑂𝑑  Potřeba tepla odebraného z ohřívače za den 𝑊ℎ 
𝑄𝑂𝑘  Roční spotřeba tepla při využití termokompostu 𝑊ℎ 
𝑄𝑂𝑟  Potřeba tepla odebraného z ohřívače za rok 𝑊ℎ 
𝑄𝑂𝑠  Potřeba tepla při jednotlivých stavech za rok 𝑊ℎ 
𝑄𝑟 Celková roční spotřeba tepla 𝑊ℎ 
𝑄𝑆 Měrné množství energie suché směsi 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

𝑄𝑇0−7 Spotřeba tepla od 0 do 7 hodin 𝑊ℎ 
𝑄𝑇𝑑  Průměrná denní spotřeba tepla pro temperování 𝑊ℎ 
𝑄𝑇ℎ  Průměrná hodinová spotřeba tepla pro temperování 𝑊ℎ 
𝑄𝑇𝑟  Roční spotřeba tepla pro temperování 𝑊ℎ 
𝑄𝑉𝑑 Průměrná denní spotřeba tepla pro vytápění 𝑊ℎ 
𝑄𝑉ℎ Průměrná hodinová spotřeba tepla pro vytápění 𝑊ℎ 
𝑄𝑉𝑟 Roční spotřeba tepla pro vytápění 𝑊ℎ 
𝑄  Tepelný tok 𝑊 
r Souhrn tepelných ztrát a zisků − 
Re Reynoldsovo číslo − 
𝑟𝐾 Ztráta konvekcí z pláště do okolního vzduchu − 
𝑟𝑅 Ztráta radiací umenšená o zisk radiací − 
𝑟𝑉 Ztráta kondukcí do okolního vzduchu − 
𝑟𝑍 Ztráta zahříváním a chladnutím materiálu a přidané vody − 
𝑠 Šířka mezery mezi sousedními trubkami 𝑚 
𝑆 Vnitřní průřez trubky 𝑚 
𝑆0 Minimální průřez sedla pojistného ventilu 𝑚 
𝑡1 Teplota studené vody °𝐶 
𝑡2 Teplota teplé vody °𝐶 
𝑡𝑒 Venkovní výpočtová teplota °𝐶 
𝑡𝑒𝑚  Roční průměrná venkovní teplota °𝐶 
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𝑡𝑒𝑠 Střední venkovní teplota za otopné období °𝐶 
𝑡𝑖𝑡 Vnitřní výpočtová teplota pro temperování °𝐶 
𝑡𝑖𝑣 Vnitřní výpočtová teplota pro vytápění °𝐶 
𝑡𝑣 Střední teplota vody °𝐶 
𝑇𝐴0 Teplota vody v akumulační nádrži před začátkem nabíjení °𝐶 
𝑇𝐴1 Teplota vody v akumulační nádrži při plném nabití °𝐶 
𝑇𝐴2 Teplota vody v akumulační nádrži po vybití °𝐶 
𝑇𝑝 Termodynamická teplota povrchu tělesa 𝐾 
𝑈3 Objemový průtok teplé vody při mytí rukou 𝑚3 ∙ 𝑠−1 
𝑈3𝑠  Objemový průtok teplé vody při sprchování 𝑚3 ∙ 𝑠−1 
𝑣 Výška kompostu 𝑚 
𝑣𝑝 Rychlost proudění 𝑚 ∙ 𝑠−1 
𝑉 Objem kompostu 𝑚3 
𝑉𝐴 Objem akumulační nádoby 𝑚3 
𝑉𝐴𝑉  Objem vody v solárním výměníku akumulační nádoby 𝑚3 
𝑉𝑑𝑗  Objem dávky pro mytí nádobí 𝑚3 
𝑉𝑑𝑜,𝑖 Denní potřeba teplé vody pro mytí osob na uživatele 𝑚3 
𝑉𝑑𝑢  Objem dávky pro úklid 𝑚3 
𝑉𝑒𝑡 Objem expanzní tlakové nádoby 𝑚3 
𝑉𝑗 Denní potřeba teplé vody pro mytí nádobí 𝑚3 
𝑉𝐾  Objem vody ve výměníku kompostu 𝑚3 
𝑉𝑚 Denní potřeba teplé vody pro mytí osob  𝑚3 
𝑉𝑜 Objem vody v celém okruhu 𝑚3 
𝑉𝑂𝑑  Celková spotřeba teplé vody za den 𝑚3 
𝑉𝑢 Denní potřeba teplé vody pro úklid 𝑚3 
𝑉𝑉  Objem vody v trubkách vedení 𝑚3 
𝑉  Objemový průtok 𝑚3 ∙ 𝑠−1 
𝑤 Relativní vlhkost kompostovaného materiálu − 
𝑥 Celkový podíl rozložené hmoty − 
𝑧 Poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci − 
𝛼𝑣 Výtokový součinitel − 

Δp𝑧𝑚 Tlaková ztráta místními odpory 𝑃𝑎 
Δp𝑧𝑡 Tlaková ztráta třením 𝑃𝑎 
Δp𝑧𝑡1 Tlaková ztráta třením v polyethylenovém potrubí 𝑃𝑎 
Δp𝑧𝑡2 Tlaková ztráta třením v ocelovém potrubí 𝑃𝑎 
ΔT Teplotní spád kompostu 𝐾 
Δ𝑄𝑂 Roční úspora tepla pro ohřev teplé vody 𝑊ℎ 
𝜖 Emisivita povrchu tělesa − 
𝜂 Stupeň využití expanzní nádoby − 
𝜂𝑜 Účinnost možnosti regulace soustavy − 
𝜂𝑟 Účinnost rozvodu vytápění − 
𝜆 Součinitel tření  − 
𝜆𝑉 Tepelná vodivost  𝑊 ∙𝑚−1 ∙ 𝐾−1 
𝜈 Kinematická viskozita  𝑚2 ∙ 𝑠−1 
ξ Součinitel místního odporu − 
𝜌 Hustota vody 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 
𝜌𝐾 Hustota kompostovaného materiálu 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 
𝜎 Stefan-Boltzmannova konstanta 𝑊 ∙𝑚−2 ∙ 𝐾−4 
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𝜏𝑑 Doba dávky  𝑠 
𝜏𝑑𝑠 Doba dávky při sprchování  𝑠 
𝜏𝑛 Doba nabíjení akumulační nádoby při nulovém odběru 𝑠 
𝛷𝑇 Tepelná ztráta temperované části objektu 𝑊 
𝛷𝑉 Tepelná ztráta vytápěné části objektu 𝑊 
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