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Annotation 

This dissertation deals with the comparison of a heating form in the historical 

building. In the first part there is an explanation about all history of a historical building - 

castle Doubravka. The second part describes an old coal boiler – the real existing heating. 

Subsequently there is an improvement proposal - inovation of the central heating, 

compared with heat pump to heating conventional technologies as electricity, gas and as 

wooden pellets. Next part executes comparison success a calculation of each system-

investmens costs and energy costs by fuel economy. In the end of this dissertation there is 

an recommendation of the future heating. On account of initial investment, payback period, 

lifetime period, enviroment protection and mainly from economical reasons for the source 

of thermal energy was proposed automatic boiler for wooden pellets. 

 

Keywords:  historical building, coal boiler, heat pump, wooden pellets, investment, 

payback period, lifetime period, enviroment protection, economical reasons 

 

 

Anotace 

V předložené diplomové práci je zpracováno porovnání způsobu topení 

v památkovém objektu. V první části je objasněna historie památkového objektu – hradu 

Doubravka. Ve druhé části práce je popsáno stávající topné zařízení – kotel na uhlí. 

Následně je zpracován návrh na zlepšení – inovaci současného topného zařízení 

porovnáním vlastností tepelného čerpadla s konvenčními technologiemi jako je elektrická 

energie, plyn a vytápění dřevěnými peletami. V další části je provedeno srovnání kalkulace 

investičních nákladů a provozních nákladů dle druhu paliva. Na závěr práce je zařazeno 

doporučení varianty topného zařízení. Z důvodu počáteční investice, doby návratnosti, 

životnosti, ochrany životního prostředí a hlavně z ekonomických důvodů byl navržen 

automatický kotel na dřevní pelety. 

 

Klíčová slova:  památková budova, kotel na uhlí, tepelné čerpadlo, dřevní pelety, 

investice, doba návratnosti, doba životnosti, ochrana životního prostředí, ekonomické 

důvody 
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o
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3
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1 ÚVOD  

 

      „Teplice (německy Teplitz, dříve Teplitz-Schönau, v letech 1945–1946 Teplice-Šanov) 

jsou lázeňské statutární město v Ústeckém kraji. Hospodářství Ústeckého kraje je 

specifické pro různé oblasti kraje, což je dáno tím, že se v kraji nachází několik velice 

odlišných krajinných typů. Od oblastí nížinných, kde se daří zemědělství (Litoměřicko, 

Lounsko), přes oblasti průmyslové (pánevní oblast) po oblasti hornaté (Krušné hory, České 

středohoří, Doupovské hory). Obecně se však Ústecky kraj mezi kraji České republiky 

vyznačuje výraznou orientací hospodářství na oblasti těžkého průmyslu. Na území 

podkrušnohorské pánevní oblasti se nacházejí vydatná ložiska hnědého uhlí 

(Chomutovsko-mostecká hnědouhelná pánev), jehož zdejší zásoby tvoří a v nejbližších 

desetiletích pravděpodobně budou tvořit nejvýznamnější energetický (a v budoucnu zřejmě 

také surovinový) zdroj České republiky. V této souvislosti došlo v této oblasti k velkému 

rozvoji v dobývání a chemického a energetického zpracování uhlí. V blízkosti uhelných 

povrchových dolů se nacházejí největší české uhelné elektrárny (Prunéřov, Tušimice, 

Ledvice a Počerady).“ [12], [13], [14] 

      „Město Teplice leží 15 km západně od Ústí nad Labem v široké kotlině mezi Krušnými 

horami a Českým středohořím. Krásnou dominantou mezi Krušnými horami a Českým 

středohořím viditelnou zdaleka je Doubravská hora (též nazývaná Doubravka). Jedná se o 

zalesněný znělcový vrch, který se tyčí zhruba 2 km od centra města Teplice a je v podstatě 

osamělým výběžkem Českého středohoří. Na vrcholu hory (392 m n. m) od nepaměti 

stával opevněný pozdně gotický hrad Doubravka, jehož historie se datuje již do 15. století, 

konkrétně z období let 1478-1486. V troskách zdiva je zachována i část sklípkové klenby, 

zbytky hradu jsou dnes chráněny jako kulturní památka České republiky.“ [12], [13], [14] 

     „Teplice mají v současné době přes 50 000 obyvatel a jsou známé jako lázeňské 

město. Výhodná poloha na silničním spojení (E55), železnice, kvalitní infrastruktura, 

řemeslné tradice i nabídka pracovních sil dělá z Teplic dobré místo pro záměry investorů. 

Město Teplice již dlouhou dobu patřilo mezi významná průmyslová a zpracovatelská 

centra České republiky. V 90. letech na území města vznikly desítky středních a stovky 

malých soukromých podnikatelských subjektů s velkým rozsahem výrobních a obchodních 

činností, které změnily dlouholeté jednostranné zaměření města na keramický a sklářský 

průmysl. Na rozvoji se podílely jak investice do infrastruktury v průmyslové zóně, tak i 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/1946
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http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
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například urychlené procedury při prodeji pozemků a nemovitostí podnikatelským 

subjektům.“ [42]   

      Cílem této práce bude na základě získaných poznatků navrhnout optimální řešení 

výměny topného zařízení u vybraného objektu památkové péče, s ohledem na ekonomické 

a ekologické důvody, také s ohledem na zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění podějších předpisů. K tomuto účelu jsem si vybrala výše zmíněnou dominantu města 

Teplice - hrad Doubravka. Vlastníkem hradu a pozemků je organizační jednotka 

občanského sdružení AVZO TSČ Doubravka IČ 660 90 806. V současné době nejsou 

místnosti hradu plně vytápěny, jsou pouze temperovány. V září roku 2012 byl vlastník 

hradu osloven nabídkou dlouhodobého pronájmu nevyužívaných místností za účelem 

využití prostoru jako klubovny, učebny, a to jednak pro místní divadelní společnost, dále 

také pro organizaci svazu mládeže svazu skautů a skautek Junák, radiotechnický kroužek 

ROB a v neposlední řadě pro tělovýchovnou organizaci SPONA. Další možností využití 

místností bude pořádání kulturních a výukových akcí zaměřených na historii hradu 

Doubravka a města Teplic nebo možnost zřídit v některých místnostech turistické centrum 

a pořádat výstavy. Nabídka byla ekonomicky velmi zajímavá a tím i pro současného 

vlastníka hradu přijatelná. Většina zmíněných činností by působila v podstatě celoročně, 

z těchto důvodů vlastník hradu zvažuje výměnu původně instalovaného kotle VSB IV za 

ekonomicky a ekologicky vhodnou náhradu topného zařízení. [6] 

      Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, které na sebe logicky navazují a poskytují 

ucelený popis uvedeného tématu. V rámci tématu bude nejdříve uvedena celková historie 

vybraného památkového objektu, dále bude všeobecně zmíněna historie vytápění (např. na 

středověkých hradech). Aby byl splněn cíl práce, je nutné konkrétně zjistit umístění, stav a 

využití současného topného zařízení hradu. V další části práce bude zjištěn rozsah topné 

plochy a objem vytápěných místností včetně možnosti umístění nového topného zařízení. 

Budou porovnány alternativy vytápění, konkrétně na vytápění vzduchovým tepelným 

čerpadlem v kombinaci se solárními panely, plynovým topením nebo kotlem na pelety.  
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2 HISTORIE VYBRANÉHO PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU 

 

      Názvem kulturní památky je hrad Doubravská hora, okres Teplice, sídelní útvar 

Teplice, část obce Trnovany, čp. 104, číslo rejstříku ÚKSP 43545/5-2529, památkou je od 

03.05.1958, ID záznamu je 155855. [16] 

2.1   Historie hradu - období 15.-18. století 

     „Stavbu hradu na Doubravské hoře začal vnuk husitského hejtmana Jakoubka z 

Vřesovic Jan Ilburk, v roce 1483 také stavbu dokončil. V roce 1488 se stal pánem 

Doubravské hory syn Jana Ilburka – Vilém. V roce 1507 si Vilém vyžádal u krále 

propuštění Doubravské hory z panství mosteckého hradu a získal ji do dědičného držení 

spolu s vesnicemi Trnovany a Šanov. Jeho syn Volf z Vřesovic založil pod hradem oboru 

obehnanou zdí, postupně získal statky Teplice, Krupku, Kyšperk a mnoho dalších. Zemřel 

v roce 1569 a majetek rozdělil mezi manželku, bratra a dcery.  

      Pro velké neshody a finanční potíže však dědicové brzy o hrad přišli. V posloupnosti 

držitelů hradu se vystřídala celá řada jmen, mezi nimi též Vilém z Rožmitálu, císař Rudolf 

II., Lobkovicové, Kaplířové. Teprve po roce 1590 s přechodem do majetku Vchynských se 

začala další významná část historie hradu. Radslav Vchynský z hradu spravoval teplické 

panství znovu spojené s Doubravskou horou a v té době také začal budovat mohutné vnější 

hradby. Hrad byl přestavěn na pevnost – sedm okrouhlých věží u vnitřní obvodní zdi s 

mohutnými bastiony zajišťovalo dělostřeleckou obranu hradu, zatímco vnější pás hradeb 

chránil před ostřelováním. Přestavbu hradu na pevnost dokončil Vilém Vchynský.  

      Pevnost sehrála významnou úlohu za třicetileté války, kdy strategický význam hradu 

zvyšovala blízkost zemské hranice. Když v roce 1626 byla na hradě dokončena stavba 

panského sídla, vypukl požár a budovu zcela zničil. V roce 1630 se objevilo nebezpečí 

vpádu saských vojsk do Čech, a proto byla na hrad dosazena posádka císařského vojska v 

síle 100 mužů pod vedením Pertolda z Valdštejna. V roce 1631 vtrhli do země Sasové, 

obsadili Teplice a po sedmitýdenních bojích pevnost na Doubravské hoře padla. Vilém 

Vchynský byl zajat a odvezen do Drážďan. Již v červenci roku 1632 císařská vojska hrad 

znovu obsadila a držela jej do května roku 1639. Vilém Vchynský, který se postavil proti 

císaři, byl v roce 1634 zavražděn. Jeho majetek byl zabaven a císař jej věnoval polnímu 

maršálkovi Janovi z Aldringenu.  
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      V červenci roku 1634 vpadli do Čech Švédové a Sasové, kteří obsadili Teplice. 

Doubravská hora byla 12 týdnů obléhána, ale velitel Michal Glotzeusen ji s posádkou 

ubránil. Znovu byla Doubravská hora dobývána v roce 1639. Tepličtí občané se uchýlili 

pod ochranu hradu, avšak v květnu jej Švédové pod vedením Zdeňka z Hodic dobyli. Pod 

Doubravkou vzniklo velké vojenské ležení, odkud vojáci pustošili široké okolí.  

       Na jaře roku 1640 byli Švédové vypuzeni ze země, až do roku 1644 zde sídlili císařští 

vojáci a pak byla pevnost opuštěna. Pevnost v podstatě mnohem víc posloužila nepříteli 

než na obranu země, proto ji hejtman Litoměřického kraje Gottfried ze Salhauzenu poručil 

v roce 1655 zbourat. Teprve v roce 1791 byl kopec zpřístupněn veřejnosti, když si zde 

panský hlídač Josef Ritschel upravil kasematy na obydlí.“ [12], [13], [15] 

 

2.2   Historie hradu – období 19.-20. století 

      „V roce 1884 nechal provést Edmund Clary–Aldringen na zřícenině značné úpravy. K 

malé hospůdce zřízené v roce 1855 nechal vybudovat v prostoru dřívějšího rytířského sálu 

jídelnu a přistavěl další restaurační místnosti. Zbytky západní věže byly přizděny do 

původní výše a zakončeny střechou. Věž pak sloužila jako rozhledna. Restaurace v roce 

1896 vyhořela. K obnovení stavby přizval Carlos Clary–Aldringen architekta Bedřicha 

Ohmanna, pozdějšího profesora pražské Umělecko-průmyslové školy a vídeňské 

Akademie. Ten ji pojal v duchu romantizující novogotiky, hledající inspiraci v prostředí 

rytířských hradů. Interiér restaurace měl vzbuzovat dojem hradní síně. Clary Aldrigen pak 

nechal celý západní vrch kopce (do té doby pustý a holý) vysázet ořešáky. Po dostavbě 

obytného hradu rozvinul hrabě Clary Aldrigen na Doubravce bohatý společenský život, 

který dozníval ještě po polovině 20. století. Když na konci druhé světové války, v roce 

1945, hrabě opouštěl své panství, hrad Doubravka sloužil v té době v podstatě jako lovecký 

zámeček a byl směsicí nejrůznějších stavebních slohů.  

      Správu hradu převzal národní výbor města Teplice, jehož rozhodnutím bylo přestavět 

jej na výletní restauraci. Starý a zchátralý hrad však restaurační provoz nevydržel, hroutil 

se a koncem 50. let 20. století už byla obyvatelná pouze jedna místnost. Stropy byly 

většinou propadlé, podlahy zničené. Restaurace fungovala pouze v přízemí a začalo se 

uvažovat o úplné demolici hradu. V té době se o hrad začali zajímat členové tehdejší 

organizace Svazarmu, kteří sháněli prostory pro svoji činnost. V roce 1963 dostali od 
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národního výboru města do správy hradní věž. Byla bez oken, bez střechy a s otlučenými a 

počmáranými zdmi. Věž Svazarmovci během 2 let opravili, díky této skutečnosti byl do 

péče Svazarmu hrad svěřen celý. Před opravou měl hrad účetní hodnotu 95 000 Kč, tuto 

cenu svazarmovci zaplatili. Od roku 1966 tedy sloužily budovy na Doubravské hoře 

Svazarmu, který se staral o zachování pozůstatků někdejší pevnosti (viz Obrázek č. 1). V 

dnešní době je uživatelem budov Asociace víceúčelových technik sportů a činností, AVZO 

ČR DOUBRAVKA (dřívější Svazarm). Restaurace je však momentálně uzavřena. 

Doubravská hora mnohokrát inspirovala známé i méně známé umělce – malíře C. Crolla, 

K. H. Máchu, C. D. Richtera, E. G. Doerella.“ [12], [13], [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Historie vytápění (středověké hrady) 

      „Dosud objevené středověké teplovzdušné vytápěcí systémy u nás je možné rozdělit 

podle fungování topného tělesa do dvou základních skupin – na akumulační a konvekční. 

       Akumulační teplovzdušný systém rozděloval proces topení na dvě fáze. Během 

první  kouř z topného tělesa volně procházel do akumulační vložky (např. vrstvy oblázků), 

rozehříval ji a odcházel komínem. Průduchy umístěné v podlaze vytápěné místnosti nad 

otopným zařízením byly uzavřené. Ve druhé fázi bylo topné těleso vyčištěno, byl uzavřen 

přístup do komína kouřovou klapkou a přes topné těleso a rozpálenou akumulační složku 

  1 Obrázek - Pohled na hrad z prostoru hradeb[13] 
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procházel čistý vzduch, ohříval se a stoupal otevřenými průduchy do vytápěné místnosti. U 

konvekčního způsobu vytápění bylo topeniště, neprodyšně uzavřené klenutým pláštěm,  

vložené do komory pro ohřev teplého vzduchu nebo pod ni. Kouř byl odváděn z topného 

tělesa do komína, takže ohřívaný vzduch s ním vůbec nepřišel do styku a vytápění mohlo 

být nepřetržité. Tento typ topení lze v naší zemi nalézt např. u hradu Myšence.   

      Konvekční teplovzdušný systém se nachází např. na hradě v Brandýse, svědčí o tom 

užití křížové klenby k zaklenutí sklepa. Tvar klenby (která je nejvyšší v místě tam, kde je 

výklenek s průduchy) neumožňuje důkladné vyvětrání prostoru nad otopným zařízením 

tak, aby průduchy mohl proudit do místnosti nad sklepem, čistý ohřátý vzduch. Pokud by 

stavitel chtěl použít akumulační topení, zvolil by jinou klenbu, např. valenou. Kouř 

s největší pravděpodobností odcházel komínem umístěným v síle zdi některé 

z obvodových stěn. Na hradě Kamýku, kde se předpokládá rovněž užití  

konvekčního teplovzdušného zařízení, ústily komíny nad vstupními dveřmi. Na základě 

zahraničních analogií je však možné konstatovat, že to nebylo pravidlo. V Brandýse byl 

vstup nejspíše šíjí z nádvoří, tj. od severu. Informace o velikosti a přesném umístění 

otopného zařízení, vyústění komína a snad i o útvaru spojujícím vpadlinu s průduchy 

s otopným zařízením by mohl poskytnout pouze archeologický výzkum v zavalené části 

sklepa. Užití teplovzdušného vytápění patří mezi nejstarší otopné systémy u nás, od tohoto 

typu vytápění bylo zřejmě upuštěno na sklonku 14. století. Z destrukční vrstvy přímo nad 

klenbou sklepa pochází nález zlomku čelní vyhřívací stěny komorového kachle s motivem 

lva z 15. století, který naznačuje, že v této době mohlo být již toto teplovzdušné vytápění 

nahrazeno kachlovými kamny.“  [17]   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                          

                                                                                            2 Obrázek-vchod do kotelny (zdivo) 
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3  ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU TOPNÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

3.1 Hrad Doubravka – charakteristika prostor objektu 

      Objekt hradu je členěn do několika budov, hlavní budova, která má tři podlaží, vedlejší 

budova, což  je restaurační a obytná část, dále hradní věž. Venkovní úprava hradu – zdi 

jsou částečně omítnuty klasickou hladkou úpravou, část stěn je holé kamenné vyspárované 

zdivo a část stěn je hrázděné zdivo (viz Obrázek č .2). Okna ve všech místnostech jsou 

většinou jednoduchá, některá okna jsou špaletová, nacházejí se ve velmi špatném stavu-

netěsní. V současné době je prováděna výměna oken, nová okna však musí být přesnou 

kopií původních oken. Výměnou oken se zlepší pouze jejich těsnost, tepelná propustnost 

oken bude stejná - z důvodu zařazení objektu do seznamu kulturních památek nebyla totiž 

povolena izolační dvojskla (okna, zdivo-viz Obrázek č. 3, Obrázek č. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Obrázek – hlavní budova hradu  Doubravka  

-okna, zdiv, vyhlídková věž 
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      Vedlejší budovu hradu tvoří místnosti evidované jako restaurační zařízení a byt o dvou 

místnostech se samostatným vchodem (viz Obrázek č. 4, Obrázek č.5), tyto prostory jsou 

pronajímány organizaci - právnické osobě a  nejsou předmětem diplomové práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      V přízemí hlavní budovy se nacházejí dílny a učebny (výroba radiotechnického 

zařízení), tyto prostory jsou vytápěny. V prvním NP jsou klubovny a výukové místnosti 

(původně využito pro radiotechniku a Svazarm), tyto prostory jsou vytápěny, dále je zde 

spojovací schodiště, předsálí a rytířský sál (vytápěný). V druhém NP se nacházejí 

(nezateplené a nevytápěné) sklady a půda, dále schodiště (nezateplené, nevytápěné) a 

vyhlídková věž (Obrázek č. 3 a č. 4). Střecha hradu je sedlová, s dřevěnými trámy, nově 

opravená (v roce 2010) s krytinou Cembrit. Celkový půdorys hradu je 600 m
2
.   

      Hradní budova je částečně podsklepena, a to v prostoru pod předsálím, tyto prostory se 

v současné době částečně využívají jako kotelna. Celková výška hradu (bez vyhlídkové 

věže) je 14 m, výška jednotlivých pater je 3,5 m. Konstrukce hradu: hrad byl postaven na 

zřícenině původního hradu, který byl kamenný. Dostavba hradu včetně příček byla 

provedena z cihel a kamene. Tloušťka zdí – 1. patro 1,2m, 2. patro 0,6m, 3. patro 0,4m, 

stěny místností a příček jsou také z kamene a z cihel. Stropy jednotlivých místností jsou 

4 Obrázek - Hrad Doubravka- obytná část [1] 
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trámové, tj. dřevěné (trámy a palubky), jsou omítnuté, hladké. Vnitřní stěny jsou též hladce 

omítnuté, vymalované a žádný prostor hradu není bohužel tepelně izolován. Podlahy jsou 

v přízemí betonové bez úprav, v dalších patrech jsou podlahy dřevěné.  

 

 

          5 Obrázek – Výňatek z projektové dokumentace hradu Doubravka, celkové rozmístění budov 

 

         

3.1.1  Přehled vytápěných místností v objektu hradu 

      Místnosti, které budou vytápěny, se nacházejí v přízemí, v 1. NP a dále v 2.NP, ostatní 

místnosti vytápěny nebudou. V přízemí se nachází 5 místností (původně dílny a učebny) o 

celkové výměře vytápěné plochy cca 100,54 m
2
, objemu místností 351,17 m

3
, (viz Tabulka 

č. 1). Je předpoklad, že v těchto místnostech bude umístněno turistické centrum s prodejem 

pohlednic a předmětů s historickou tematikou. Dále se v přízemí nachází malá místnost 

s plochou 3 m
2
, která je využívána jako sklad, tento prostor není a nebude vytápěn. 
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                                Tabulka č. 1 – Přehled vytápěné plochy-přízemí hradu                            
 

 

Přízemí 

hradu 

 

Rozměry 

místnosti 

[m] 

 

Plocha 

místnosti 

A [m
2
] 

 

Objem 

místnosti 

V [m
3
] 

Dílna 1 6,25 x  4,35 x 3,50 27,12  94,92 

Dílna 2 6,25 x  5,65 x 3,50 35,32 123,62 

Učebna 1 4,75 x  2,90 x 3,50 13,78 48,23 

Učebna 2 5,35 x  2,65´x 3,50 14,66 51,31 

Učebna 3 3,45 x  2,80 x 3,50  9,66 33,81 

CELKEM            100,54     351,17 

 

                                              

     Mezi jednotlivými patry vede spojovací chodba se schodištěm, které vytápěny nejsou. 

V 1. nadzemním podlaží se na levé straně spojovací chodby nacházejí stejně situované 

učebny jako v přízemí hradu, tedy 5 místností s celkovou výměrou vytápěné plochy 100,54 

m
2
, je předpoklad, že sem budou umístěny případné výstavy s historickými tématy. Na 

pravé straně spojovacího schodiště je situováno tzv. předsálí a rytířský sál s celkovou 

výměrou plochy 59,56 m
2
, (viz Tabulka č. 2). 

 

                                 Tabulka č. 2 – Přehled vytápěné plochy-1. NP hradu   
 

 

1. NP hradu 

 

 

Rozměry  

místnosti 

[m] 

 

Plocha 

místnosti 

A [m
2
] 

 

Objem 

místnosti 

V [m
3
] 

Učebna 1 6,25 x  4,35 x 3,50 27,12  94,92 

Učebna 2 6,25 x  5,65 x 3,50 35,32 123,62 

Klubovna 1 4,75 x  2,90 x 3,50 13,78 48,23 

Klubovna 2 5,35 x  2,65´x 3,50 14,66  51,31 

Klubovna 3 3,45 x  2,80 x 3,50   9,66  33,81 

Předsálí 3,15 x  4,30 x 3,50 13,55  47,43 

Rytířský sál 8,60 x  5,35 x 3,50  46,01 161,04 

CELKEM  160,10 559,64 
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      Posledním patrem je 2. NP hradu, kde jsou v současné době půdní místnosti a sklad, 

zde bude zprovozněna pro účely skautské organizace jedna místnost o výměře plochy 

27,12 m
2
, viz Tabulka č.3. 

     

                                           Tabulka č. 3 – Přehled vytápěné plochy-2. NP hradu 

 

 

2. NP hradu 

 

 

Rozměry  

místnosti 

[m] 

 

Plocha 

místnosti 

A [m
2
] 

 

Objem 

místnosti 

V [m
3
] 

Klubovna skautů 6,25 x  4,35 x 3,50 27,12  94,92 

CELKEM  27,12 94,92 

 
                                              

 

 
                                                Tabulka č. 4 – Souhrn vytápěných prostor hradu 

 

 

Souhrn  

vytápěných  

prostor 

 

Rozměry  

místnosti 

[m] 

 

Podlahová 

plocha 

místnosti 

A [m
2
] 

 

Objem 

místnosti 

V [m
3
] 

Přízemí hradu  100,54 351,17 

1. NP   160,10 559,64 

2. NP     27,12   94,92 

CELKEM   287,76 1 005,73 

 

 

      Zjištěné údaje (viz Tabulka č. 4) budou použity v dalších kapitolách k propočtu 

ekonomicky a ekologicky vhodného topného zařízení. 

 

3.2 Topné zařízení, jeho umístění, stav a současné využití 

      Topné zařízení se nachází v pravé části hradního objektu, je umístěno v prostoru 

kotelny. Tato technická místost byla postavena v přízemí - podlaží při vstupu do objektu. 

Situačně se nachází v prostorách pod předsálím (1. NP) a rytířským sálem. Samotné topné 

zařízení – kotel VSB IV je umístěn pod úrovní podlahy a byl instalován již v roce 1970. 

 



Bc. Jana Medová: Výměna topného zařízení v památkovém objektu 

 

2013   12 

3.2.1  Topné zařízení – kotel VSB IV (všeobecné informace) 

       „Jedná se o dvouřadý litinový kotel VSB IV, který byl určený pro teplovodní soustavy 

ústředního vytápění s maximální teplotou vody do 115 
0
C, konstrukční tlak 0,35 MPa 

(provozní přetlak 0,25 MPa) a pro vysoké stavby do 0,5 MPa (provozní přetlak do 0,4 

MPa). Dále se kotel využíval pro nízkotlaké parní soustavy s maximálním konstrukčním 

tlakem 0,15 MPa (provozní přetlak 0,05 MPa). Normální úprava kotle je vhodná pro 

spalování tuhých paliv jako je hnědé a černé uhlí (což bylo původně v topném zařízení 

využíváno), dále brikety, lignit  a koks. 

      Kotel VSB IV byl schválen „Strojírenským zkušebním ústavem“ Brno a vyhovoval 

tehdy platné normě ČSN 07 0240 a ČSN 07 0250. Kotel byl dodán v nesmontovaném 

stavu. Postaven byl na rovnou betonovou podezdívku o výšce 10 cm, jejíž nosnost byla 

dimenzovnána na odpovídající zatížení. Celkové provedení kotelny se řídilo tehdy platnou 

normou ČSN 73 4219. V případě, že bychom umisťovali kotel na plynná nebo kapalná 

paliva, musel by mít upraven komín tak, aby byl odolný vůči kondenzátorům spalin.“ [19]   

 

      Popis kotle a jeho příslušenství: „dvouřadý článkový kotel VSB IV se skládá ze dvou 

rohových článků předních (levého a pravého) a podle velikosti kotle z 8 až 26 článků 

postranních. Kotel umístěný jako topné zařízení hradu má 9 postranních článků. Těleso je 

sestaveno ze dvou řad, při udávání velikosti kotle se počtem článků uvádí vždy počet 

v jedné řadě. Na sestaveném tělesu jsou umístěna přikládací a popelníková dvířka, 

uzávěrné desky, sběrače a izolační plášť s tepelnou izolací Výkon kotle závisí zejména a 

druhu paliva a ovlivňuje ho také tah komína. Závislost měrného výkonu na druhu 

použitého paliva a doporučený tah komína „uvádí Tabulka č. 5. [19]   

      „K dosažení uvedených výkonů bylo třeba zajistit dostatečný tah komína. Při použití 

paliva malého zrnění nebo s vyšší popelnavostí nebo pokud byl nízký komín mohl být tah 

kotle při zátopu nedostatečný. K pružnému uvedení kotle do provozu sloužil v těchto 

případech radiální středotlaký ventilátor RSD 315K, který se instaloval na kouřový 

nástavec. Sloužil pouze ke zvýšení tahu kotle při obtížných podmínkách (zátop při 

studeném komínu, nedostatečný tah) a lze dopravovat vzdušninu o teplotě +250
o
C při 

nejvyšší dovolené teplotě okolí + 50
o
C. Objemový průtok kotle činil 0,4 m

3 
. s

-1
, celkový 

tlak 300 Pa, měrná hmotnost vzdušniny 0,7 kg . m
-3

. Elektromotor 2AP 80-4s byl 

výkonově dimenzován tak, aby při  běhu snesl i vzdušninu měrné hmotnosti 1,2 kg . m
-1 

a 
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není třeba zvláštní obsluhy či jističe v průběhu nabíhání na pracovní režim s hmotností 

vzdušniny 0,7 kg . m
-3 „

, viz Tabulka č. 6 (technické údaje), Obrázek č.8 (legenda, popis 

kotle). [19]   

                            Tabulka č. 5 - Závislost měrného výkonu  na druhu použitého paliva [19] 

 

 

       Použité palivo 

 

Výhřevnost QP 

 

[kJ . kg
-1

]
 

[kJ . m
-3

]
 

 

Popel 

 

Měrný výkon 

[kW . m
-2

]
 

 

Účinnost 

 

       Druh 

 A 
S 

max 

% 

při tahu 

45-55 

 

v [Pa] 

 

% 

1. Lignit  

a. sušený na vzduchu 

10 855  16 - 7,5 75 

2. Hnědé uhlí  

a. horší jakosti 

b. lepší jakosti 

 

12 979 

15 070 

  

15-20 

 8-15 

 

6,4 

8,6 

 

8,6 

9,6 

      

      75 

3. Černé uhlí  (nespékavé)  21 981  15 9,6 10,4 77 

4. Koks 27 214  15     9,6  

    - 

   10,4 

10,4- 

11,2 

80 

5. L. olej 41 868   8,6  84 

6. Svítiplyn 14 444   8,6  84 

7. Zemní plyn 33 900   8,6  84 

    

 

                                            Tabulka č. 6 – Technické údaje – kotel VSB IV [19]                                         

  

 

Počet článků 

 

Střední výkon  

kotle, kW 

 

 

Hloubka 

kotle, m 

 

Hmotnost, 

kg 

17,0 146 0,90 3.200 

20,1 173 1,05 3.640 

23,2 199 1,20 4.070 

26,3 226 1,35 4.500 

29,4 253 1,50 4.940 

32,5 279 1,65 5.370 

35,6 306 1,80 5.600 

38,7 333 1,95 6.240 

41,8 359 2,10 6.560 

44,9 386 2,25 6.880 
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      „Kotel mohly obsluhovat pouze dospělé osoby splňující požadavky §14 vyhl. 24/1984 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, které byly povinny se řídit návodem ke kotli. Během 

provozu bylo třeba neustále kontrolovat hoření, seřizovat přívod spalovacího vzduchu a 

odpopelňovat. Před zátopem v kotli bylo nutno překontrolovat a uvést do správného tvaru 

množství vody podle výškoměru nebo vodoznaku, vyčistit kotel (kovové tahy, rošt a 

popelník), otevřít šoupátka a ventily mezi kotlem a systémem. 

      Včasnou kontrolou hoření a provozu kotle bylo možné zabránit přetopení kotle, tj. 

přestoupení teploty topné vody nad hranici 90 – 95
o
C, event. zvýšení tlaku tlaku páry nad 

nominální hodnotu. Vybavením kotle přímočinným regulátorem tahu nebo membránovým 

regulátorem (provedení parní) bylo možné také přetopení zabránit.  Pro hospodárný provoz 

bylo nezbytné, aby byl kotel dokonale utěsněn proti nasávání falešného vzduchu. Při 

čištění kotle bylo tedy nutné řádně zatmelit všechny krycí desky kotlovým tmelem.“ [19]   

      V topném zařízení – kotli VSB IV, který byl původně nainstalován v objektu hradu 

Doubravka se v současné době již tuhými palivy netopí. V případě potřeby se zatápí pouze 

dřevem (místnosti se temperují), jelikož při topení uhlím má provozovatel hradu za 

povinnost odvádět tzv. ekologickou daň, a to dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, v platném znění. (viz Obrázky č.6 a č. 7). [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                   6 Obrázek  -  Kotel VSB IV, kotelna hradu [8] 
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                                      8 Obrázek – Legenda, popis částí kotle VSB IV [19] 

 

   7 Obrázek – zapojení kotle VSB IV 
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3.2.2   Ekologická daň 

       „V souladu s podmínkami členství České republiky v Evropské unii vznikla České 

republice povinnost k 1. lednu 2008 zavést daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných 

paliv. Tato povinnost byla zapracována do zákona č. 261/2007 Sb.,o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, v platném znění, část čtyřicátá pátá, čtyřicátá šestá a čtyřicátá sedmá. Zmiňované 

části jsou koncipovány obdobně a obsahují stejné principy zdanění. Definováním těchto 

částí došlo k plnému transponování směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura 

rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. [7] 

      Předmět daně se liší v závislosti na druhu energetického produktu. V případě daně ze 

zemního plynu se jedná o zemní plyn a některé další plyny uvedené pod kódy nomenklatur 

(dále jen „KN“) 2711 11, 2711 21, 2711 29 a 2705. V případě pevných paliv jde zejména o 

černé uhlí uvedené pod KN 2701, dále hnědé uhlí uvedené pod KN 2702, koks uvedený 

pod KN 2704 a ostatní uhlovodíky uvedené pod KN 2706, 2708, 2713 až 2715. Předmětem 

daně je též elektřina uvedená pod KN 2716.“ [7], [21], [31] 

      Vlastník hradu dosud ekologickou daň nehradil z důvodu, že od roku 2008 

z ekonomických důvodů neužívá uvedené topné zařízení, v případě potřeby topí pouze 

dřevem.  

 

                             Tabulka č. 7 – Roční náklady na provoz běžného obytného domu [21], [30] 

 

 

Palivo- 

zdroj tepla –

účinnost 

 

Cena 

paliva  

[Kč] 

 

Spotřeba 

paliva 

[rok
-1

]  

 

Roční náklady [Kč]  

 

Vytá- 

pění 

Teplá 

voda 

Elektro Platby Investice 

a údržba 

Celkem 

 

Hnědé uhlí  

- kotel 86% 

 

3,55/kg 

 

3 073 kg 

 

7 756 

 

3 153 

 

15 974 

 

1 597 

 

16 167 

 

44 648 

 

Černé uhlí  

- kotel 86% 

 

5,10/kg 

 

 

2 395 kg 

 

8 682 

 

3 530 

 

15 974 

 

1 597 

 

17 433 

 

47 217 

     

 

      Výpočet ekologické daně provedeme dle §6 zákona číslo 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, v platném znění . Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené 



Bc. Jana Medová: Výměna topného zařízení v památkovém objektu 

 

2013   17 

v GJ spalného tepla v původním vzorku. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla 

v původním vzorku. Spalné teplo v původním vzorku se prokazuje výsledky měření 

akreditované laboratoře, které nesmí být starší než 1 rok. Pro výpočet byla využita 

kalkulačka výpočtu ekologické daně (viz Tabulka č. 8), cena topiva byla zjištěna z ceníku 

uhlí. [32], [33] 

 

                              Tabulka č. 8 – Výpočet ekologické daně ( palivo-hnědé uhlí, koks) [32] 

 

Hmotnost 

paliva  [t]  

 

 

 

Spalné       Sazba 

 teplo         daně  

[GJ/t]      [Kč/GJ]  

Cena 

uhlí s DPH 

    [Kč/t] 

1.1.-31.7.13 

Ekologická  

daň 

     [Kč] 

 

Cena  

paliva 

   [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

Hnědé uhlí       

10 22 8,50 1 800 1 875   18 000  19 875 

15 22 8,50 1 800 2 805   27 000  29 805 

20 22 8,50 1 800 3 740   36 000  39 740 

Koks       

10 31 8,50 2 135 2 635   21 350  23 985 

15 31 8,50 2 135 3 052   32 025  35 978 

20 31 8,50 2 135 5 270   42 700  47 970 

25 31 8,50 2 130 6 587   53 375  59 963 

30 31 8,50 2 135 7 905   64 050  71 955 

40 31 8,50 2 135   10 540   85 400   95 940 

50 31 8,50 2 135   13 175 106 750 119 925 

 

 

      V období let 2004-2007 (topné sezóny) bylo vlastníkem hradu průměrně ročně 

protopeno celkem 20 tun hnědého uhlí a 30 tun koksu. Dle propočtu v Tabulce č. 8 

zjišťujeme, že od 1.1. 2008 by byl vlastník hradu povinen uhradit státu ekologickou daň ve 

výši 11 645 Kč za jeden rok, za období od 1.1.2008 do 31.12.2012 by ekologická daň za 

pět let činila celkem 58 225 Kč. 
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4 NÁVRH VARIANT MOŽNOSTI VYTÁPĚNÍ 
 

 

      Objekty (např. rodinné domy, průmyslové objekty atd.) lze vytápět různými způsoby. 

Pro vytápění objektů jsou základním zdrojem energie paliva tří základních skupin tj. paliva 

tuhá, kapalná a plynná, objekty můžeme také vytápět elektrickou energií a alternativními 

zdroji (využití sluneční energie, využití energie větru, využití energie vody, tepelná 

čerpadla, atd). V oblasti nabídky vytápění existuje celá řada variant, při hledání vhodného 

způsobu vytápění však u většiny klientů (zákazníků) rozhoduje hlavně ekonomická, dále 

také ekologická stránka varianty, v návrhu na vytápění objektu hradu však vstupuje ještě 

další stránka, a to hledisko památkové péče, jelikož se jedná o historicky památkový 

objekt. [41] 

      „Nabídka zdrojů pro vytápění objektů a rodinných domů je v současné době poměrně 

široká, klasické a léty prověřené varianty doplnily moderní, k přírodě ekologické varianty z 

obnovitelných zdrojů. Každý systém vytápění má své specifické vlastnosti a hlediska, dle 

kterých se výběr otopného systému pro různé objekty poněkud komplikuje. Výsledná cena 

otopného systému je dána dvěma základními položkami, a to náklady na otopný systém a 

jeho realizaci (investiční náklady), druhá položka udává velikost finančních nákladů na 

provoz, tj. provozní náklady. V minulých letech byl zaznamenán velký rozmach nových 

ekologických zdrojů energie pro vytápění, elektřiny a zemního plynu. Na oba systémy bylo 

možné získat zajímavé dotace a provozní náklady byly také zjevně nižší. Ekologický 

přínos těchto technologií byl nezpochybnitelný.  Ceny obou zmiňovaných energií se stále 

zvyšují, tím roste obliba nových ekonomických alternativ vytápění stavby a zároveň se 

také velká část zákazníků vrací ke starým topným zdrojům. Je nezbytné ekonomicky 

plánovat systém vytápění již od samého počátku projektu. Pojem vytápění totiž zahrnuje 

celý soubor řešení v objektu, a to návrh zdroje tepla, samotný provoz, regulace topného 

systému.“ [41] 

4.1 Zdroj energie - paliva  

      „Paliva lze všeobecně označit jako chemické prvky, chemické látky nebo jejich směsi, 

které mají schopnost za vhodných podmínek začít a udržet chemickou reakci spalování. 

Spalováním se uvolňuje chemická energie obsažená v palivu a přeměňuje se hlavně na 

tepelnou energii, kterou je možné dál využít. Specifickou skupinou paliv jsou pohonné 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Bs
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohonn%C3%A9_hmoty
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hmoty, k palivům lze zařadit i výbušniny. Zvláštní kategorií paliv tvoří jaderné palivo, 

které však neuvolňuje energii chemickým způsobem.“ [18]  

4.1.1 Tuhá paliva 

      Použití tuhých paliv je v současné době víceméně na ústupu, z měst, z příměstských 

oblastí a z dalších hustě osídlených oblastí tento způsob vytápění téměř vymizel. Své 

uplatnění samozřejmě stále nachází např. v horských oblastech, kam z důvodu nadmořské 

výšky nebo větší vzdálenosti (místo je odlehlé), není zajištěna dodávka elektrické energie 

nebo zemního plynu. Spalování tuhých paliv je však ve velké míře využito jako primární 

zdroj energie v tepelných elektrárnách. Nejběžnějším typem používaných tuhých paliv je 

uhlí (tj. černé uhlí, hnědé uhlí, lignit, uhelné brikety, koks), dále biomasa (kusové dřevo, 

dřevní štěpka, dřevěné brikety, dřevní pelety). [18]  

4.1.2  Plynná paliva 

      Zemní plyn společně s elektrickou energií jsou hlavními zdroji pro vytápění objektů, 

pro účely vytápění využíváme tyto druhy topných plynů: 

      Zemní plyn – má vyšší energetický obsah než tuhá paliva, což je jeho hlavní výhoda. 

Upravený zemní plyn se z oblasti těžby přepravuje potrubím nebo ve zkapalněném stavu 

tankery do podzemních zásobníků plynu, pomocí kterých se řeší kolísající spotřeba v 

průběhu roku. Dále se plyn rozvádí systémem vysokotlakých plynovodů do jednotlivých 

obcí, kde je v regulačních stanicích upravován tlak plynu. Obecní rozvody mohou být buď 

nízkotlaké, nebo středotlaké. Plynové spotřebiče jsou v průběhu provozu úsporné a 

nabízejí rychlou a snadnou formu regulace spalování, jelikož vzniká několikrát méně 

nepříznivých látek s vlivem na životní prostředí, než v případě použití tuhých paliv. 

Zákazník-odběratel je také ušetřen od dalších investičních nákladů, které by musel 

investovat do vybudování skladových prostor, zakoupení zásobníků pro topné oleje atd. 

V podstatě jedinou větší investicí pro zákazníka zůstává zakoupení plynového spotřebiče, 

kotle. [20] , [21] 

       Svítiplyn – rozvody tohoto plynu byly prvními veřejnými rozvody, obsahuje prudce 

jedovatý oxid uhelnatý, což bylo pro odběratele nebezpečné. Používal se pro osvětlení 

domácností, pro vaření a také pro vytápění, v současnosti je nahrazen bezpečnějšími druhy 

energií jako je zemní plyn nebo elektrická energie. [26] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbu%C5%A1nina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A9_palivo
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      Propan-butan – plyn je tvořen zkapalněnou směsí propanu a butanu, kterou lze získat 

ochlazením nebo stlačením (za normálních atmosférických podmínek se vyskytuje 

v plynném skupenství). V dnešní době se označuje zkratkou LPG a setkáváme se s ním  ve 

větší míře v automobilové dopravě. V domácnostech nebo v jiných objektech se využívá 

jen tam, kde je těžko dostupný jiný zdroj energie. [27] , [28] 

      Bioplyn – jedná se o obnovitelný zdroj energie, využívá se především jako palivo 

v kogeneračních jednotkách, a to k výrobě elektrické energie, jeho odpad se využívá 

v zemědělství jako hnojivo (viz Tabulka č. 9, porovnání vlastností topných plynů).[27],  

[28]  

                                         Tabulka č. 9  – Porovnání vlastností topných plynů  [16] 

 

Parametr Jednotky Zemní plyn Propan Butan 

Spalné teplo plynu MJ/m
3
 37,69 95,50 125,72 

Výhřevnost plynu MJ/m
3
 33,93 87,86 116,02 

Měrná hmotnost plynu kg/m
3
   0,68   2,00     2,54 

Měrná hmotnost kapaliny kg/m
3
    422,62 582,00 601,40 

Molární hmotnost g/mol 16,04  44,10  58,12 

Relativní hmotnost -   0,55    1,56    2,05 

Množství spalovacího vzduchu m
3
/m

3
   9,56 24,30 32,09 

Maximální spalovací rychlost m/s   0,40   0,51   0,37 

Teplota plamene °C    1 957 1980 1970 

Teplota vznícení výbušné plynné atmosféry °C 537  470 372 

Meze výbušnosti % objemu 4,4 - 17,0 1,7 - 10,9 1,4 - 9,3 

Meze omezené detonace –  

směs se vzduchem 

% objemu  6,30-14,0 2,57-7,37 1,98-6,18 

Minimální zápalná energie MJ/m
3
 0,28 0,25 0,25 

                                            

 

4.1.3  Kapalná paliva 

      Topný olej, produkt pocházející z ropy, používá se jako alternativní nebo záložní 

palivo pro městské výtopny, které tímto způsobem regulují odběry zemního plynu tak, aby 

nebyla překročeno přidělené množství. Toto opatření nese však riziko možnosti zvýšení 

cen plynu. Topný olej v podobě hustého mazu je v dnešní době využíván jen málokdy. 

Hlavním palivem pro objekty a výtopny je nízkosirný extra lehký topný olej s označením 

LTO. Množství emisí ři spalování tohoto oleje je sníženo na minimum a svými parametry 

se přibližuje zemnímu plynu, cenová dostupnost je také srovnatelná se zemním plynem.                                                                                                                                                         

[29] 
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4.1.4  Výhřevnost paliv 

      Výhřevností paliva rozumíme množství tepla, které se uvolní při dokonalém spalování 

v jednotce své hmotnosti nebo objemu. Díky tomuto parametru lze porovnat vzájemně 

kvalitu jednotlivých druhů některých paliv, viz Tabulka č. 9. Hodnoty uvedené v Tabulce 

č. 10 - číselné hodnoty výhřevností jsou pouze orientační, jelikož kvalitu paliv ovlivňuje  

 

                          Tabulka č. 10 – Porovnání výhřevnosti některých druhů paliv  [23] 

 

Energie - palivo Výhřevnost Množství 

 

 

Měrné palivo 29,31 MJ/kg 1
 

kg 

Zemní plyn 33,48 MJ/m
3
 0,88 m

3
 

Propan 46,40 MJ/kg 0,64 kg 

LTO 42,30 MJ/kg 0,69 kg 

Dřevo palivové 14,62 MJ/kg 2 kg 

Dřevěné brikety 16,21 MJ/kg 1,81 kg 

HU prachové - Most 11,72 MJ/kg 2,5 kg 

HU tříděné - Most 17,18 MJ/kg 1,71 kg 

HU prachové - Sokolov 10,49 MJ/kg 2,79 kg 

HU tříděné - Sokolov 14,17 MJ/kg 2,07 kg 

ČU prachové - Ostrava 22,78 MJ/kg 1,29 kg 

ČU energetické - Ostrava 29,21 MJ/kg 1 kg 

UVKP - Ostrava 27,51 MJ/kg 1,07 kg 

Koks otopový 27,49 MJ/kg 1,07 kg 

Lignit 8,79 MJ/kg 3,33 kg 

Brikety 23,05 MJ/kg 1,27 kg 

Motorová nafta 42,61 MJ/kg 0,69 kg 

Autobenzín 43,59 MJ/kg 0,67 kg 

Svítiplyn 14,50 MJ/m
3
 2,02 m

3
 

 

 

řada dalších faktorů jako je např. místo zdroje čerpání paliv nebo vlhkost atd. Z tabulky je 

patrné, že největší výhřevnost má palivo, které se vyskytuje poblíž ložisek ropy. Hodnoty u 

černého a hnědého uhlí jsou opravdu velmi orientační, výhřevnost je závislá na nalezišti. 

[23] 

4.1.5  Alternativní zdroje 

      „Pod pojmem alternativní zdroj energie rozumíme takové zařízení na výrobu tepla 

nebo elektřiny, které alternuje čili nahrazuje zdroj tradiční. Mezi alternativní zdroje energie 

se řadí především solární radiace, potenciální a kinetická energie povrchové vody, energie 
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větru, biochemická reakce v biomase, energie geotermální, slapová a některé druhotné 

zdroje z recyklací při zneškodňování odpadních látek.  

      Ekologickou výhodou, která se často neuvádí, je kromě nevyčerpatelnosti 

alternativních zdrojů bezodpadová konverze těchto typů energie na člověkem využitelnou 

sílu. Druhým pozitivem je možnost použití netradičních zdrojů ve velkém měřítku jako 

elektrárny či teplárny pro celé město (např. spalovna biomasy) či v malém měřítku jednoho 

rodinného domku. 

       O tom, jaký typ zdroje energie je vhodné použít, rozhodují především klimatické 

podmínky a možnosti investora. Vždy je dobré kombinovat více obnovitelných zdrojů 

s tradičním kotlem a s inteligentním systémem řízení, neboť jen na sluneční svit či vítr se 

nelze spolehnout. V našich zeměpisných šířkách je výhodné kombinovat například solární 

kolektory s tepelným čerpadlem a doplnit tuto soustavu kotlem na biomasu ve formě dřeva. 

Zavádění alternativních zdrojů do domků a  menších objektů napomáhá jejich energetické 

soběstačnosti, což je nejlepší cesta ke snížení spotřeby a  k udržitelnému rozvoji.“. [24],  

[25] 

4.2 Návrhy variant topných zařízení 

 

       V každém stavebním projektu by měly být vypočteny tepelné ztráty, které jsou potom 

podkladem pro návrh projektu vytápění. Návrh stavebního projektu nám rozkryje 

problematiku s výběrem zdroje tepla s ohledem na dostupnost paliva v dané lokalitě, 

problematiku s volbou rozvodů topného systému, otopná tělesa a způsob regulace. I když 

požadavky investora na provoz nejsou zanedbatelné, důležitost optimálního rozhodnutí je i 

v ekonomických pořizovacích a provozních nákladech otopné soustavy spojené s jejím 

provozem.  

      V další části práce budou teoreticky rozebrány některé varianty topných zařízení a 

následně budou vytipovány dvě varianty, které budou porovnány z ekonomického 

hlediska, ekologického hlediska a z hlediska památkové péče.  

      „Některé zdroje tepla podléhají ekologické dani (hnědé a černé uhlí, koks, dřevo, 

brikety, viz Kapitola 3.2.2) a vzhledem k očekávanému růstu cen paliv, vychází (z hlediska 

pořizovacích i provozních nákladů během prvních devíti let) kupodivu nejlevněji vytápění 

kotlem na hnědé uhlí, po desátém roku provozu nejlevněji kotle na propan butan. [39]        
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      Jednoznačně nejvyšší pořizovací náklady mají tepelná čerpadla, výhodný je však 

jejich ekonomicky úsporný provoz. Po 5 letech jsou již kumulované náklady (započtená 

ekologická daň) nižší než náklady za vytápění elektrickými ohřívači a přímotopy a po 8 

letech jsou levnější než kotle na zemní plyn. 

      Jedním z nejoblíbenějších zdrojů poslední doby je dřevo, které je u nás poměrně lehce 

dostupné a jeho pořizovací cena je nejnižší ve srovnání s ostatními palivy. Díky moderním 

kotlům je možné spalovat i hnědé uhlí velmi efektivně a tím i levně a poměrně ekologicky, 

proto roste obliba i tohoto typu vytápění. 

      Každý kdo uvažuje ekonomicky, přemýšlí o investici do topného zařízení, volí dle 

určitých priorit, které jsou pro výběr zařízení rozhodující. Velkou roli může pro některé 

sehrát otázka ekologie a ohleduplnosti k životnímu prostředí, ačkoli náklady na koupi jsou 

vyšší než u jiných zařízení. Přesto volí např. tepelné čerpadlo. Pro jiné může být zásadní 

počáteční investice a náklady na provoz v příštích pěti letech, proto volí vytápění kotlem 

na tuhá paliva. Pokud je tou hlavní prioritou snadná obsluha a bezpracný provoz, bude 

pravděpodobně volit kotel na zemní plyn či propan-butan, i když bezúdržbový provoz dnes 

již nabízejí například i kotle na dřevěné peletky s automatizovaným podavačem.“ [42], [3] 

 

4.2.1 Varianta č. 1 - Tepelná čerpadla, solární panely  

      Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní způsoby vytápění, v současné době jsou čím 

dál tím více populární. Odebírají tepelnou energii z vnějšího prostředí jako je vzduch, 

země, voda, převádí se na vyšší energetickou hladinu. Tímto způsobem dojde k uvolnění 

energie, ta se projeví zvýšením teploty. Toto zařízení pracuje na stejném principu jako 

chladnička, která odjímá teplo potravinám a předává ho okolnímu prostředí. Tepelné 

čerpadlo předává teplo vytápěnému prostředí a odjímá energii z venkovního vzduchu, 

půdy, dále z povrchové nebo spodní vody. Princip čerpadla můžeme shrnout do čtyř 

opakujících se fází – vypařování, komprese, kondenzace, expanze. Primární okruh 

zajišťuje dostatečný přísun tepla a sekundární okruh rozvádí teplo v požadované míře do 

určených prostor. [2], [4] 

      Topný faktor (COP): je nejdůležitějším parametrem tepelného čerpadla, udává 

spotřebu elektrické energie na produkci tepla. Topný faktor bývá často chybně označován 

jako účinnost tepelného čerpadla. Skutečné účinnosti dosáhneme tehdy, dosadíme-li do 

jmenovatele součet pro pohon tepelného čerpadla a energii okolního prostředí. Z 

http://www.klimavex.cz/elektricke-ohrivace/
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technického i ekonomického hlediska lze konstatovat, že tepelné čerpadlo s vyšším topným 

faktorem je podstatně efektivnější. Za optimálních podmínek lze u velmi dobrých 

tepelných čerpadel dosáhnout topného faktoru 7, ovšem v praxi se tato hodnota pohybuje 

nejčastěji v rozmezí 2,5 až 5. [2], [4] 

 

      Rozdělení tepelných čerpadel: jednotlivé druhy čerpadel jsou definovány 

dvouslovným názvem vzájemně oddělených lomítkem, kde prvním slovem je definován 

přírodní zdroj tepla pro čerpadlo a druhé slovo definuje nosné médium, které předává teplo 

do objektu. 

      Vzduch/voda: Nevyžadují nákladné zemní práce, investičně jsou nejméně náročné. 

Jeho nevýhodou je silná závislost na teplotě okolního vzduchu v průběhu celého roku. 

Pokud se zvyšuje teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla a naopak. 

Odpadní vzduch je odváděn větracím systémem objektu, je zde relativně vysoká teplota, 

tudíž je v něm akumulováno velké množství energie. V literatuře zdroj [2] je uvedeno, že 

spotřeba tepla na ohřev větracího vzduchu tvoří třetinu až polovinu celkové spotřeby tepla 

na vytápění. Množství větracího vzduchu je omezené, z tohoto důvodu je třeba nasazení 

bivalentního provozu. [2] 

      Vzduch/vzduch: Médiem je zde vzduch, ze kterého je odebíráno teplo (z vnějšího 

okolí) a následně je tepelný výkon předán vnitřnímu vzduchu objektu. Je vhodné do lokalit 

s vyšší průměrnou teplotou vzduchu v topné sezoně, také tam, kde je ekonomicky i 

technicky náročné hloubit vrty. Venkovní jednotka obsahuje kompresor a výparník, tou je 

za pomocí výkonného ventilátoru vháněn venkovní vzduch. Průchodem vzduchu přes 

výparník je tepelná energie převedena do chladiva cirkulujícího ve výparníku. Mírně 

ohřáté chladivo je následně nasáváno kompresorem, stlačeno a dále propojovacím 

potrubím dodáváno do tepelného výměníku vnitřní jednotky. [2], [4] 

      Země/voda: Zde je tepelná energie získávána ze zemské půdy a topným jednotkám je 

předávána prostřednictvím vody, která cirkuluje v sekundárním okruhu. Jedná se o 

nejstabilnější tepelná čerpadla a při správně zpracovaném návrhu jsou schopná zajistit 

dostatek energie v průběhu celého roku. Podle způsobu čerpání energie z primárního 

okruhu se lze s těmito čerpadly setkat v provedení s geotermálním vrtem nebo plošným 

kolektorem. [2], [4] 
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      Voda/voda: U tohoto principu je v průměru dosahována nejvyšší hodnota topného 

faktoru, možnost instalace tepelného čerpadla je velmi omezena z důvodu nedostatku 

lokalit s výskytem vhodných vod. Čerpadla dále dělíme podle místa výskytu vody na 

povrchová nebo podzemní. [2], [4] 

      Provoz tepelného čerpadla v kombinaci se solárními panely je stále více žádaná, 

jelikož sluneční kolektory umožňují akumulovat energii slunečního záření tak, aby bylo 

možné zajistit v plné míře ohřev TUV. Díky současné moderní technologii lze ohřívat 

vodu celoročně, kolektory jsou totiž naplněny nemrznoucí směsí. Účinnost kolektorů však 

klesá s rostoucí teplotou, je proto výhodné ohřívat větší množství vody na nižší teplotu než 

menší množství vody na teplotu vyšší.. V Tabulce č.11 jsou uvedeny přibližné investiční 

náklady na pořízení tepelného čerpadla s plošným kolektorem a porovnání s investičními 

náklady na pořízení kondenzačního plynového kotle. [2], [34], [35] 

 

                            Tabulka č. 11 – Porovnání investičních nákladů na kotel a čerpadlo  [34] 

 

 

Kondenzační plynový 

kotel [Kč] 

  

Vytápěný objekt 

Tepelné čerpadlo 

země/voda 

IVT - E11[Kč] 

53 000 Cena zařízení včetně ekvitermní regulace 172 000 

29 900 Zásobník teplé vody 300 l  35 500 

16 000 Montáž kotelny, elektroinstalace, uvedení do 

provozu, revize plynu a elektro 

 75 000 

  9 000 Odkouření kotle nebo komín         0 

33 000 Vnitřní a vnější plynovod, kaplička, projekt 

rozvodu plynu 

        0 

30 000 Náklady na přivedení plynu k pozemku (bývá 

obvykle součástí ceny parcely) 

        0 

        0 Zemní práce pro primární okruh tepelného 

čerpadla 

 55 000 

            170 900 CELKEM bez DPH            337 500 

                                           Rozdíl v pořizovací ceně je 166 600 Kč vč. DPH 

                        

      V Tabulce č.12 jsou uvedeny celkové provozní náklady objektu vytápěného tepelným 

čerpadlem a kondenzačním plynovým kotlem. 
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Tabulka č. 12 – Porovnání provozních nákladů vytápěného objektu [34] 

Kondenzační  

plynový kotel  

[Kč] 

                    

                 Vytápěný objekt 

Tepelné čerpadlo 

země/voda  

IVT - E11    [Kč] 

39 740 Spotřeba tepla na vytápění 28 500 kWh                    17 091 

 6 972 Spotřeba tepla na ohřev teplé vody 5 000 

kWh 

 4 052 

30 964 Spotřeba ostatní elektřiny v objektu 6 500 

kWh 

17 591 

 1 642 Paušální platba za elektřinu   6 397 

 8 819 Paušální platba za plyn         0 

88 137 CELKEM 45 131 

                                      Rozdíl v provozních nákladech je 43 006 Kč 

       

      Návratnost investice do tepelného čerpadla - za tepelné čerpadlo, podle výše 

uvedeného příkladu, zaplatíme o 166 600 Kč  více než za plynové vytápění. Když si tuto 

investici do tepelného čerpadla porovnáme s dosaženou roční úsporou provozních nákladů 

43 006 Kč, jednoduchým výpočtem vyjde návratnost za 3,8 roku. Pokud budou ceny 

energií růst, bude růst i dosažená úspora a reálná návratnost bude ještě výrazně kratší. Ještě 

před třemi lety byla návratnost tepelného čerpadla podle výše uvedeného příkladu skoro 10 

let, dnes jsou to necelé 4 roky. Dlouhodobý růst energií jednoznačně hovoří pro volbu 

tepelného čerpadla“. [34], [35] 

      Zhodnocení navrhované varianty č. 1 - teoretická varianta návrhu topného zařízení 

tepelného čerpadla musí být z výběru topných zařízení vyloučena vzhledem ke skutečnosti, 

že objekt hradu je umístěn na zalesněném znělcovém vrchu, kde pro zemní kolektor  není k 

dispozici volných 903 m
2
 a nebylo by zde možné v zemině provádět výkopy do hloubky 

cca 1,2m, mohly by také nastat komplikace v místech, kde je zemina s velkými kameny, 

skála nebo písek. Kolektor sice může být uložen i pod příjezdovou cestou a lze ho 

instalovat i na svažité pozemky, také může být instalován v jednom místě (například v 

obdélníku 15 x 20 m), ale prostor nádvoří hradu možnost instalace tepelného čerpadla se 

zemním kolektorem neumožňuje. Dále bylo zjištěno, že prostor hradu a nádvoří není 

přístupný ani pro volný příjezd vrtné soupravy. Vrt lze provádět minimálně 2 m od objektu 

a nad místem vrtu nemohou být elektrické nebo telefonní dráty nebo koruny stromů. 
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V prostoru nádvoří hradu se nacházejí vzrostlé stromy kaštanu jírovce se širokými kmeny, 

které neumožňují průjezd velkých vozidel. 

4.2.2 Varianta č. 2 - Spalovací zařízení (kotle) na plynná a pevná paliva 

       „Plynové kotle dnes dělíme na stacionární a závěsné. Plynové stacionární kotle najdou 

své uplatnění prostoru kotelen, kde v minulosti docházelo k nahrazení původních kotlů na 

pevná paliva. Dnes stacionární plynové kotle najdou své uplatnění ve velkých kotelnách a 

pro běžné domácnosti se převážně používají kotle plynové-závěsné. Komfort plynových 

závěsných kotlů je dnes vidět i v možnostech jejich programovatelného nastavení či 

speciálních funkcích rychlého ohřevu vody“. [22], [36] 

 

       Zhodnocení této části navrhované varianty č. 2 - teoretická varianta návrhu topného 

spalovacího zařízení na plynná paliva však musí být také z výběru topných zařízení 

vyloučena z důvodu, že na nádvoří k hradu Doubravka není přivedena přípojka na zemní 

plyn a investiční náklady na provedení přípojky by byly pro vlastníka hradu vysoké.  

 

       „Kotle na tuhá paliva představují klasický způsob topení a díky nízkým cenám paliv 

do těchto kotlů jsou stále velice oblíbené a rozšířené. Před výběrem kotle na tuhá paliva je 

třeba rozhodnout jaký zdroj tepelné energie využijete, protože v nabídce je celá řada 

možností jako: dřevo, uhlí, peletky či různé kombinace, které určují výslednou cenu za 

topení během celého roku. Samotnou kategorií v oblasti kotlů na tuhá paliva jsou 

automatické kotle, které jsou určené k úspornému vytápění s minimálními nároky na jejich 

obsluhu“. [36] , [39]             

       V další části práce budou porovnány dva vybrané typy kotlů na tuhá paliva, a to 

s ohledem na ekonomické a ekologické důvody, dále i s ohledem na požadavky vlastníka 

hradu. Prvním vybraným typem kotle na tuhá paliva k porovnání je Ekologický 

teplovodní hnědouhelný kotel EKOefekt o jmenovitém výkonu kW 48, s optimálním 

regulovaným výkonem kW X.48. S objednávkou kotle včetně montáže (v ČR) je možné 

využít nižší sazby DPH 15 %, v ostatních případech se uplatňuje DPH 21 %. Pro výběr 

optimální varianty budeme uvažovat u využití dodání kotle s montáží s nižší sazbou DPH, 

tj. 15 % (Obrázek č. 9a, č. 9b). [37]        
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EKOEFEKT 48 - technické údaje  
Jmenovitý výkon                                   

Optimální regulovaný výkon   

Spotřeba uhlí při jm. výkonu   

Optimální vytápěný prostor   

Účinnost kotle v závislosti na uhlí   

Obsah zásobníku na uhlí  

Max. prac. přetlak topné vody   

Max. teplota topné vody  

Hluk kotle (ventilátoru)   

Hmotnost   

Výška kotle s násypkou  

Šířka kotle s násypkou  

Hloubka kotle s násypkou   

Příruby vstupní a výstupní vody  

Průměr kouřovodu  

Teplota spalin  

Elektrický příkon   

Vodní objem litr   

 

     48  kW 

 X.48  kW 

  2-12 kg/h 

1 200  m
3 

80-86  % 

    0,2  m
3 

   200  kPa 

    95° C 

    65  dB 

  390   kg 

1 600  mm 

   770  mm 

1 440  mm 

50 Dn mm 

   125  mm 

150-230 °C 

280-230 W/V 

   140 litrů 

 

                                       
                                             9a  Obrázek – Technické údaje Kotle EKOEFEKT 48[37] 

                                         Průměrné hodnoty plynných emisí: 
                          emisní limit v mg/m

3
 při 65 O2 při NP (NV 352/2002 Sb.) 

TL SO2 CO2 CO 

90-210 1300-2400 350-620 120-550 

 
                                              9b  Obrázek – Technické údaje Kotle EKOEFEKT 48[37] 

 
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                             10  Obrázek –Nákres-legenda Kotle EKOEFEKT 48 [37] 

 

      Druhým vybraným typem na porovnání je kotel na pelety s hořákem PELLETS, 

výrobce KADRIA s.r.o., který představuje komfortní, ekologický a jeden z nejlevnějších 

způsobů vytápění. Proces dávkování a spalování pelet je plně automatizován a umožňuje 
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využít vestavěných elektronických termostatů a programátorů pro udržování teploty ve 

vytápěném objektu, akumulačních nádobách, případně regulaci teploty v bazénu. Při 

dosažení požadované teploty v domě se kotel vypne, při poklesu teploty dojde automaticky 

k novému zapálení.  Při vypnutí elektrického proudu se kotel vypne a při obnově se 

automaticky sám zapne v režimu v kterém byl naprogramován. Kotel sám má týdenní 

programování, takže lze naprogramovat hoření bez pokojového termostatu. Kotel má 

možnost regulace dodávaného výkonu v 5 výkonových stupních řízených elektronikou. 

Počáteční investice do kotle je sice poměrně vysoká, ale návratnost této investice při 

srovnání s vytápěním zemním plynem je okolo 3 let. V úvahu je třeba brát i každoroční 

zvyšování ceny plynu a elektřiny, v Tabulce č. 13 vidíme porovnání nákladů u běžné 

budovy za rok, náklady u hradní budovy jsou několikanásobně vyšší. [30], [38]        

 

                          Tabulka č. 13 - Náklady u běžné budovy se spotřebou 20MWh za rok[30]        

 

Druh paliva Cena paliva Účinnost Spotřeba za rok Náklady Kč/rok 

Dřevěné pelety     5 Kč/kg 95% 4 458 kg 22 291 

Černé uhlí      4 Kč/kg 55% 5 667 kg 22 688 

Zemní plyn 16,50 Kč/m3 89%  2 376 m3 42 776 

Elektřina akumulace     2,10 Kč/kWh 93%   21 505 kWh 49 660 

        

      Vysoce účinný nízkoteplotní kotel, technické parametry: třítahové provedení tělesa s 

reverzní obratovou komorou, velké oboustranně otevíratelné dveře s vysoce odolnou 

tepelnou izolací, teplotně odolný svařovaný ocelový výměník z jakostní kotlové oceli, 

Speciální tvar teplosměrných ploch, deflektor řízeného proudění vratného média (vody), 

turbulátory pro zpomalení proudění spalin ke zvýšení účinnosti, se speciálním antikrozním 

řešením zakončení trubkovnice, vše pro optimalizované poměry proudění a efektivní 

ohřev. Svazek žárových trubek je designován s důrazem na odolnost proti nežádoucím 

vlivům kondenzace a koroze, jednoduchý multifunkční ovládací panel vybavený 

regulačními a měřícími prvky, teploměrem, tlakoměrem, regulátorem teploty a 

odblokovacími prvky pod odklopným krytem. Jednotku řízení kotle, kaskády a ekvitermní 

regulaci jednotlivých okruhů UT a TUV je možné instalovat přímo do kontrolního panelu. 

Dále lze instalovat provozní a havarijní termostat, je také možnost zvýšení účinnosti kotle 

instalací přídavného spalinového výměníku – ekonomizéru. [38]      
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       Údržba kotle je snadná, servis také, vnitřní část kotle může být snadno z čela 

zpřístupněna pro standardní čištění jak topeniště, tak i kouřovodu, pro garanci rovnoměrně 

vysoké účinnosti. Kotel má možnost regulace dodávaného výkonu ve dvou výkonových 

stupních řízených elektronikou, v ceně je zahrnuto těleso, hořák Pellets s mechanickým 

čištěním a podavací šnek. S objednávkou kotle včetně montáže (v ČR) je možné využít 

nižší sazby DPH 15 %, v ostatních případech se uplatňuje DPH 21 %. Pro výběr optimální 

varianty budeme uvažovat u využití dodání kotle s montáží jako službou s nižší sazbou 

DPH, tj. 15 % (viz Obrázek Kotle PELLETS č.10). [38]      

 

 

                                        
                                       
 

 

 

 

 

 

                                       11 Obrázek – Průmyslový kotel na pelety PELLETS. [38]      

 

 
                              Tabulka č. 14- Rozdělení průmyslových kotlů PELLETS dle výkonu [38]         
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      Palivo obou kotlů (hnědé uhlí nebo peletky) lze umístit v prostoru u kotelny, kde je 

sucho, v technické místnosti situačně pod rytířským sálem, v současné době využívanou 

pro palivo původního topného zařízení - Kotle VSB IV. 
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5 VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ 

 

 

      Stávající topné zařízení objektu (Kotel VSB IV) byl již popsán v kapitole č. 3, kdy bylo 

zjištěno jeho umístění, stav a také celková vytápěná plocha. Je předpoklad, že objekt hradu 

bude využíván celoročně, topná sezona se v klimatických podmínkách České republiky 

pohybuje v průměru mezi 6-7 měsíci (od 01.10.- 31.3. někdy do 30.4.). Z ekonomického 

hlediska je současný stav vytápění nevýhodný, proto vznikla potřeba investice do nového 

topného zařízení. Investici ekonomicky zhodnotíme dle vyhlášky č. 425/2004 Sb., kterou 

byla změněna vyhláška č. 213/2001 Sb., o podrobnostech náležitostí energetického auditu, 

dále dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění, dál 

k hodnocení použijeme zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. [8], [9], 

[10], [11] 

 

5.1 Podklady k výpočtům 

 

5.1.1 Životnost výrobku  

        Životnost výrobku kotlů, což je fyzická životnost investice, doba, kdy je výrobek 

v činnosti,  závisí hlavně na vhodné konstrukci, použitém materiálu, poměru hmotnost 

kotle ku jeho výkonu, dodržování zásad správného provozu a dalších okolnostech. 

V nepříznivých podmínkách může být životnost kotle 10 let nebo správným provozováním 

a péči o kotel se může prodloužit až na 30 let. Jde o individuální záležitost danou 

konkrétními možnostmi a podmínkami provozu každého jednotlivého kotle, správným 

způsobem provozu a pravidelnou údržbou se může životnost výrazně prodloužit. Většina 

výrobců uvádí přímo v návodu na používání výrobku podmínky správného provozu kotle. 

Pro další výpočty budeme předpokládat průměrnou životnost kotle na tuhá paliva (uhlí 

nebo peletky) 10-30 let, odpisová skupina 3, odpis 10 let, s rokem pořízení 2013. [39], [40] 

                          
5.1.2 Diskontní sazba  

        Diskontní sazba představuje jeden z klíčových faktorů pro stanovení ekonomické 

efektivnosti, které jsou tvořeny čistou současnou hodnotou a indexem rentability. Určení 
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diskontní sazby patří k základním úlohám investičního rozhodování, tato sazba zabezpečí 

úhradu nákladů cizího kapitálu a také odměnu vlastníkům firmy. Lze jí také ztotožnit 

s firemními náklady kapitálu, přepočtené hodnoty budoucích příjmů a výdajů se pak 

označují jako současné hodnoty a proces přepočtu jako diskontování. Pro výpočet byla 

určena diskontní sazba 10 % (viz Tabulka č. 15). [5] 

 

                                            Tabulka č. 15 – Diskontní sazby u projektů rok 2013 
 

Kategorie projektů Diskontní sazba (%) 

Obnova výrobního zařízení 8 

Snížení nákladů osvědčenou technologií 10 

Rozšíření existujícího výrobního programu 12 

Zavádění nových výrobků 15 

Projekty vzdálené zaměření firmy 20 

     

 

5.1.3 Porovnání návrhů topných zařízení (náklady, výnosy) 

                                      

                    Tabulka č. 16 – náklady na provoz  kotle VSB IV, pokud by byl ponechán v provozu 

 

Kotel VSB IV – průměrné roční provozní 

náklady      

               [Kč] 

Provozní náklady na topení (hnědé uhlí+koks): 100 050 

Ekologická daň     11 645 

Provozní náklady na údržbu, tj. (preventivní 

údržba, sezónní prohlídka) 

   8 500  

Provozní náklady na mzdu obsluhy kotle  12 000  

∑  NÁKLADY 132 195  

                                                                                                                              

      V předchozích kapitolách bylo již sděleno, že původní topné zařízení již není 

v současné době využíváno. Byl instalován v roce 1970 a pokud uvažujeme životnost kotle 

20 let, je v současné době již 23 let po ukončení životnosti. Tento kotel je tedy určen 

k likvidaci, jedná se o tzv. utopený náklad, což je minulý náklad, který byl vynaložen a 

nelze jej získat zpět.  Z důvodu pronájmu (v současné době) nevyužitých prostor vlastník 

hradu přistoupil na výměnu topného zařízení, jelikož bude nucen pronajmuté prostory opět 
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vytápět. V případě, že by nebylo zajištěno v prostorách hradu vytápění, nebylo by možné 

je pronajmout, protože činnosti nájemců probíhají celoročně. Příjmy z pronájmu budou 

průměrně ročně od všech nájemců (Skautský oddíl Junák, Tělovýchovná organizace 

SPONA, Radiotechnický kroužek ROB) činit 285 000 Kč. V případě, že budou 

Magistrátem města Teplice instalovány do volných prostor výstavy s historickými tématy 

nebo bude zřízeno turistické centrum, dojde k navýšení této částky. Dohoda o pronájmu za 

účelem výstav nebo turistického centra však zatím nebyla sepsána, tudíž nebudeme částku 

za tento pronájem brát v úvahu.      

 

      Hodnocení efektivnosti této investice je založeno především na vyčíslení 

očekávaných kapitálových výdajů a očekávaných peněžních příjmů z budoucí investice 

(pro hrad Doubravka je očekávaným příjmem pronájem prostor). Kapitálovým výdajem se 

vyjadřují všechny peněžní výdaje na pořízení investice, jejíž návratnost je delší než 1 rok, 

zahrnují výdaje na pořízení hmotného majetku a dále přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

což je rozdíl mezi přírůstkem oběžných aktiv a krátkodobých pasiv. Přírůstek čistého 

pracovního kapitálu po dobu životnosti investice trvale váže kapitál, proto o něm 

uvažujeme jako o výdaji (např. výdaj na předzásobení budoucí produkce). Kapitálovým 

výdajem je celková částka za pořízení kotle a příslušenství viz Tabulka č. 17., přírůstkem 

čistého kapitálu je výdaj na předzásobení palivem.  [1], [5] 

      Pro hodnocení investic v této práci bude dále propočítáno roční CF dvou navrhovaných 

variant - nových topných zařízení Kotel EKOefekt a Kotel PELLETS. Životnost kotle na 

uhlí i kotle na pelety je v průměru 20 let. Pro roční odpisy kotlů byla zvolena odpisová 

skupina 3, a to dle Přílohy č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění. 

Odpisy byly zvoleny daňové, rovnoměrné, výpočet je znázorněn v tabulce Přílohy č. 1  a v  

tabulce Přílohy č. 2.  Sazba daně z příjmu právnických osob je pro rok 2013 dle zákona o 

daních z příjmu 19 %. [1], [5], [8] 

 

Kotel na uhlí EKOEFEKT 

      Přínos projektu CFt  (vstupní údaje dle Tabulky č. 18 A, B) vypočteme podle vzorce č. 

3, vstupní cenové údaje Kotle EKOefekt dle Tabulky č. 17, byly získány z cenové 

kalkulace firmy. Jelikož bude kotel zakoupen včetně montáže, je prodejcem dána sazba 

DPH 15% (jako služba). 
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                                          Tabulka č. 17 – Pořizovací cena Kotle  EKOefekt 

 

        Kotel EKOEFEKT na uhlí-pořizovací cena:                                                 98 464 Kč 

      - připojovací elementy                                                                                         12 500 Kč 

      - ekvitermní regulace kotelny (zabezpečení, dálk, komunikace)                           6 990 Kč 

      - kouřovod                                                                                                              1 750 Kč 

      - montážní práce:                                                                                                 15 900 Kč 

      - doprava:                                                                                                ´              5 800 Kč 

        Celkem                                                                                                              141 404 Kč 

        Celkem cena s DPH (15 %)                                                                            162 615 Kč 

        

 

                   Tabulka č. 18 A,B –Provozní náklady a výnosy Kotel EKOefekt v letech 2013-2022 

 

Kotel EKOefekt–

průměrné roční náklady 

[Kč]                              A 

Celkem Rok 

2013                   

Rok   

2014 

Rok 

2015 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Investiční výdaj (kotel)      162 615 - - - - - 

Přírůstek čistého kapitálu  95 000 25 000 20 000 15 000  5 000 5 000 

Provozní náklady na topení 

(hnědé uhlí) 

 93 600  93 600 93 600 93 600 93 600 

Ekologická daň  9 355  9 355 9 355 9 355 9 355 

Provozní náklady na údržbu 

(prevence,poruchy) 

 2 500  3 500 4 000  4 500 5 500 

Provozní náklady na mzdu 

obsluhy kotle 

 12 000  12 000 12 000 12 000 12 000 

∑   NÁKLADY  142 455 138 455 133 955 124 455 125 455 

Kotel EKOefekt–

průměrné roční výnosy 

[Kč] 

 - - - - - 

Příjem z pronájmu               

(před zdaněním) 

 285 000  285 000 285 000 285 000 285 000 

Průměrné roční odpisy 

(skupina 3) 

  16 262  17 075 17 075 17 075 17 075 

∑ EBIT  (čisté výnosy-

provozní náklady) [Kč] 

 142 545 146 545 151 045 160 545 159 545 

∑ EBIT  (po zdanění ) [Kč]  115 462 118 701 122 346 130 041 129 231 

∑ CF EBIT po zdanění +       

odpisy [Kč] 

 131 724 135 776 139 421 147 116 146 306 
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Kotel EKOefekt–

průměrné roční náklady 

[Kč]                              B 

Celkem Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2021 

Rok 

2022 

Investiční výdaj (kotel)      - - - - - - 

Přírůstek čistého kapitálu -   5 000   5 000   5 000   5 000   5 000 

Provozní náklady na topení 

(hnědé uhlí) 

 93 600  93 600 93 600 93 600 93 600 

Ekologická daň    9 355   9 355   9 355   9 355  9 355 

Provozní náklady na údržbu 

(prevence,poruchy) 

   5 500    6 500   6 500   7 500   7 500 

Provozní náklady na mzdu 

obsluhy kotle 

  12 000   12 000  12 000 12 000 12 000 

∑   NÁKLADY  125 455 126 455 126 455 127 455 127 455 

Kotel EKOefekt–

průměrné roční výnosy 

[Kč] 

 - - - - - 

Příjem z pronájmu               

(před zdaněním) 

 285 000  285 000 285 000 285 000 285 000 

∑ EBIT  (čisté výnosy-

provozní náklady) [Kč] 

 159 545 158 545 158 545 157 545 157 545 

∑ EBIT  (po zdanění ) [Kč]  129 231 128 421 126 455 127 611 127 611 

Průměrné roční odpisy 

(skupina 3) 

  17 075   17 075  17 075 17 075 17 071 

∑ CF EBIT po zdanění+ 

odpis [Kč] 

 146 306 145 496 143 530 144 686 144 682 

 

 

Kotel na peletky PELLETS:     

      Přínos projektu CFt  (vstupní údaje dle Tabulky č. 20 A, B) vypočteme podle vzorce č. 

1, vstupní cenové údaje Kotle PELLETS dle Tabulky č. 19, byly získány z cenové 

kalkulace firmy. Jelikož bude kotel zakoupen včetně montáže, je prodejcem dána sazba 

DPH 15 %.                     

                                               Tabulka č. 19 – Pořizovací cena Kotle PELLETS 

 

         Kotel na peletky PELLETS-pořizovací cena                                                115 490 Kč 

        (v ceně těleso, hořák Pellets, podávací šnek) 

     -  připojovací elementy                                                                                            9 500 Kč 

     -  ekvitermní regulace kotelny (zabezpečení, dálk.komunikace)                            6 990 Kč 

     -  kouřovod                                                                                                              1 750 Kč 

     -  montážní práce, zapojení, kompletace                                                                 9 000 Kč 

     -  doprava                                                                                                                 4 500 Kč 

        Celkem                                                                                                              147 230 Kč 

        Celkem cena s DPH (15 %)                                                                           169 315 Kč  
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                       Tabulka č.20 A,B – Provozní náklady a výnosy Kotel PELLETS  v letech 2013-2022 

 

Kotel PELLETS–

průměrné roční náklady 

[Kč]                             A 

Celkem Rok 

2013                   

Rok 

2014 

Rok 

2015 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Investiční výdaj  (kotel)      169 315 - - - - - 

Přírůstek čistého kapitálu  87 450 21 000 16 000 13 000 10 000 10 000 

Provozní náklady na topení 

(hnědé uhlí) 

 72 600  72 600 72 600 72 600 72 600 

Ekologická daň         0         0         0        0         0 

Provozní náklady na údržbu 

(prevence,poruchy) 

   2 500    2 500    2 500  3 300  3 300 

Provozní náklady na mzdu 

obsluhy kotle 

   6 000   6 000    6 000  6 000 6 000 

∑   NÁKLADY  102 100 97 100 94 100 91 900 91 900 

Kotel PELLETS–

průměrné roční výnosy 

[Kč] 

 - - - - - 

Příjem z pronájmu               

(před zdaněním) 

 285 000  285 000 285 000 285 000 285 000 

Průměrné roční odpisy 

(skupina 3) 

  10 938  20 882  20 882  20 882  20 882 

∑ EBIT  (čisté výnosy-

provozní náklady) [Kč] 

 182 900 187 900 190 900 193 100 193 100 

∑ EBIT  (po zdanění ) [Kč]  148 149 152 199 154 629 156 411 156 411 

∑ CF EBIT po zdanění +              

odpisy [Kč] 

 159 057 173 081 175 511 177 293 177 293 

 

Kotel PELLETS–

průměrné roční náklady 

[Kč]         B 

Celkem Rok 

2018                  

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2021 

Rok 

2022 

Investiční výdaj  (kotel)      - - - - - - 

Přírůstek čistého kapitálu  -  5 000  5 000  3 000   2 450  2 000 

Provozní náklady na topení 

(hnědé uhlí) 

 72 600  72 600 72 600 72 600 72 600 

Ekologická daň         0         0         0        0         0 

Provozní náklady na údržbu 

(prevence,poruchy) 

   3 500    3 500    3 800  4 000  4 000 

Provozní náklady na mzdu 

obsluhy kotle 

  6 000   6 000   6 000 6 000 6 000 

∑   NÁKLADY  99 100 99 100 97 400 97 050 96 600 

Kotel PELLETS–

průměrné roční výnosy 

[Kč] 

 - - - - - 

Příjem z pronájmu               

(před zdaněním) 

 285 000  285 000 285 000 285 000 285 000 
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Průměrné roční odpisy 

(skupina 3) 

  20 882  20 882  20 882  20 882  20 876 

∑ EBIT  (čisté výnosy-

provozní náklady) [Kč] 

 185 900 185 900 187 600 187 950 188 400 

∑ EBIT  (po zdanění ) [Kč]  150 579 150 579 151 956 152 239 152 604 

∑ CF EBIT po zdanění +              

odpisy [Kč] 

 171 461 171 461 172 838 173 121 173 480 

 

5.2 Metody porovnání – zhodnocení efektivnosti investic 

 

       Dle vyhlášky číslo 425/2004 Sb., Příloha č.7 nejdříve zhodnotíme prostou dobu 

návratnosti (dobu splacení investice) – tzv. dynamickou metodou hodnocení investic: 

 

a) METODA   PROSTÉ DOBY NÁVRATNOSTI                                                        

        Ts                                                                                                                            (1)                                                                                                                                                                      

kde:  Ts - doba návratnosti [roky] 

        IN -  investice, pořizovací výdaje [Kč] 

        CFt -  roční cash flow  [Kč] 

      Prostá doba návratnosti je doba splacení investice, tj. tok výnosů (cash flow) přinese 

hodnotu rovnající se původním nákladům na investici, po ukončení této doby přináší 

investice zisk až do doby životnosti. Pokud jsou výnosy v každém roce životnosti stejné, 

pak dobu splacení zjistíme dělením investičních nákladů roční částkou očekávaných 

čistých výnosů investice. [1], [5] 

 

Kotel na uhlí EKOEFEKT:     

      Výdaje na pořízení investice (Kotel EKOefekt) nejsou sníženy o prodej existujícího 

investičního majetku – původního kotle VSB IV, tento kotel je v likvidaci, tzv. utopený 

náklad. Výdaje na pořízení investice byly propočítány v Tabulce č. 17 a jsou hrazeny 

z vlastních prostředků organizace. 

tCF

IN
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      Celkové roční úspory provozních výdajů projektu za období nepřekračující polovinu 

stanovené odpisové sazby příslušného hmotného majetku - přínos projektu CFt  dle 

Tabulky č.18 A, B (ø CF), vypočteme podle vzorce č. 1: 

 

INEKOefekt   =    162 615 Kč 

CFEKOefekt  =    142 504 Kč 

         Ts    =    1,14 roku 

 

      Na základě výpočtu bylo zjištěno, že doba návratnosti této varianty projektu je po 

zaokrouhlení 1 rok, což je dříve než skončí životnost výrobku. 

 

Kotel na uhlí PELLETS:     

      Výdaje na pořízení investice (Kotel PELLETS) nejsou sníženy o prodej existujícího 

investičního majetku – původního kotle VSB IV, tento kotel je v likvidaci, tzv. utopený 

náklad. Výdaje na pořízení investice byly propočítány v Tabulce č. 19 a jsou hrazeny 

z vlastních prostředků organizace. 

      Celkové roční úspory provozních výdajů projektu za období nepřekračující polovinu 

stanovené odpisové sazby příslušného hmotného majetku - přínos projektu CFt  dle 

Tabulky č. 20 A, B (ø CF), vypočteme podle vzorce č. 1: 

 

INPELLETS   =  169 315 Kč 

CFPELLETS  =  172 460 Kč 

          Ts     =    1,02 roku 

 

      Na základě výpočtu bylo zjištěno, že doba návratnosti této varianty projektu je po 

zaokrouhlení 1 rok, což je dříve než skončí životnost výrobku. Srovnáním obou výpočtů 

jsme zjistili, že doba návratnosti u Kotle PELLETS je téměř stejná jako Kotle 

EKOEFEKT, a to 1 rok. I když u varianty č.1 je počítána ekologická daň a celkově vyšší 

provozní náklady, u varianty č.2 je vyšší vstupní investiční výdaj (viz Obrázek-graf č.11). 
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                12 Obrázek – Graf- srovnání prosté doby návratnosti u obou variant topného zařízení 
 

      Dle vyhlášky č. 425/2004 Sb., Příloha č.7 dále zhodnotíme prostou čistou současnou 

hodnotu investice – opět tzv. dynamickou metodou hodnocení investic: 

b) METODA ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY                                                             

                                                             (2) 

 

kde: NPV  -  čistá současná hodnota investice [Kč] 

        PVCF -  současná hodnota cash flow [Kč] 

        CF -  očekávaná hodnota cash flow v období t [Kč]   

        IN -  náklady na investici [Kč] 

         k -  kapitálové náklady na investici [Kč] 

         t -  období 1 až n 

         n -  doba životnosti investice [roky]  

      Tato metoda bere v úvahu faktor času, tzn. že hodnota dnešních peněz je vyšší než 

hodnota stejné částky v budoucnosti. Proto na základě této metody dochází k přepočtu 
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budoucích příjmů z investice na jejich současnou hodnotu. Investice má smysl pokud vyjde 

současná hodnota kladná. [5] 

 

      Kotel na uhlí EKOefekt – pořizovací cena, tj. náklady na investici byly zjištěny 

z Tabulky č. 17, údaje o CF byly zjištěny z Tabulky č. 18 A,B., diskontní sazba 10 %, 

čistou současnou hodnotu vypočítáme dle vzorce 2, propočet NPV je v tabulce Přílohy č.3: 

 

NPVEKOefekt = PVCF – IN 

                      NPVEKOefekt = 869 375,47 – 147 833,30 

      NPVEKOefekt = 721 542,47 Kč 

 

      Na základě tohoto výpočtu bylo zjištěno, že hodnota NPV je kladná, z tohoto důvodu je  

z ekonomického hlediska možné investovat peněžní prostředky do této varianty topného 

zařízení. 

 

      Kotel na peletky PELLETS – pořizovací cena, tj. náklady na investici byly zjištěny 

z Tabulky č. 19, údaje o CF byly zjištěny z Tabulky č. 20 A,B., diskontní sazba 10 %, 

čistou současnou hodnotu vypočítáme dle vzorce 2, propočet NPV je v tabulce Přílohy č.3: 

 

                                                    NPVPELLETS = PVCF – IN 

                        NPVPELLETS = 1 056 376,22 – 153 924,27 

      NPVPELLETS = 902 451,95 Kč 

 

      Na základě tohoto výpočtu bylo zjištěno, že hodnota NPV je kladná a vyšší než u Kotle 

EKOefekt, z tohoto důvodu je z ekonomického hlediska možné spíše investovat peněžní 

prostředky do této varianty topného zařízení. 

 

      Dále investici zhodnotíme rentabilitu vlastního kapitálu, tzv. statickou metodou 

hodnocení investic: 

 

 

 



Bc. Jana Medová: Výměna topného zařízení v památkovém objektu 

 

2013   42 

c) METODA – INDEX  RENTABILITY  INVESTICE                                    

    
IN

Z
r 2                                                                                                                (3)  

 

kde:    Z –  průměrný roční čistý zisk plynoucí z investice [Kč] 

           IN – náklady na investici [Kč] 

      Ukazatel výnosnosti (návratnosti) investice je nejjednodušší metodou pro hodnocení 

investic. Vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů z projektu připadajících  

na jednotku investičních nákladů. Projekt by měl být přijat k realizaci v případě, že jeho 

index rentability je vyšší než 1, čím je index vyšší, tím je investice výhodnější. [1] 

 

      Kotel na uhlí EKOefekt – pořizovací cena, tj. náklady na investici byly zjištěny 

z Tabulky č. 17, údaje o zisku byly zjištěny z Tabulky č. 18 A,B., index rentability 

investice vypočítáme dle vzorce 3, viz tabulka - Příloha č.4  

                                                        
IN

Z
r 1         

   r1 = 142 504 / 162 615  

                                                         r1 = 0,87  

 

       Kotel na peletky PELLETS – pořizovací cena, tj. náklady na investici byly zjištěny 

z Tabulky č. 19, údaje o zisku byly zjištěny z Tabulky č. 20 A,B., index rentability 

investice vypočítáme dle vzorce 3, viz tabulka- Přílohy č.4 

                                                         
IN

Z
r 2         

      r2  = 172 460 / 169 315  

                                                          r2  = 1,02 

      Porovnáním indexů rentability r1, r2 u obou variant topných zařízení bylo zjištěno, že 

v případě varianty návrhu na topné zařízení Kotle PELLETS je index rentability investice 

vyšší než 1, tudíž by měl být projekt přijat k realizaci. Index rentability investice návrhu 

topného zařízení Kotle EKOefekt je nižší než 1, projekt by neměl být přijat k realizaci (viz 

Obrázek-graf č. 12). 
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            13 Obrázek – Graf-srovnání indexů rentability investice  u obou variant topného zařízení 
 

 

5.3 Zhodnocení variant a návrh úsporných opatření 

      Srovnáním výsledků předchozí kapitoly, a to na základě zhodnocení efektivnosti 

investic pomocí tří metod (Prostá doba návratnosti, NPV, index rentability investice), bylo 

zjištěno, že všemi třemi metodami byla jako nejvíce ekonomická zhodnocena varianta 

topného zařízení Kotel na peletky PELLETS.  V této práci byl proveden pouze teoretický 

návrh na typ topného zařízení, které by splňovalo požadavky vlastníka hradu, dále bylo 

zhodnoceno z hlediska ekonomického, ekologického a vzhledem k typu objektu také 

s ohledem na zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

       S ohledem na objekt památkové péče bylo těžké navrhnout oblast úspor energií. 

Teoreticky lze navrhnout snížení spotřeby energie zateplením obvodových stěn objektu, 

jelikož díky typu zdiva dochází k únikům tepla prostupem hradní konstrukcí. Náklady na 

tuto investiční činnost by však byly poměrně vysoké a vzhledem k čistým příjmům 

vlastníka hradu asi těžko realizovatelné.  

      Další oblastí úspor tepelné energie je možnost výměny oken hradu za modernější a 

tepelně izolovaná okna s dvojskly. Tato možnost již byla popsána v druhé kapitole této 

práce, vlastník hradu nechal zpracovat projekt výměny oken v roce 2010. Vzhledem k § 14 
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a §14a zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, však nebyla výměna oken na 

základě rozhodnutí Magistrátu města Teplice povolena. [6] 

      Další možnou oblastí úspor je výběr dodavatele uhlí nebo dodavatele peletek. Nabídka 

tuhých paliv na trhu je opravdu široká a také cenově rozdílná, vzhledem k objemu nákladů 

na vytápění může díky výběru vhodného dodavatele paliva dojít k výrazné úspoře na 

financích. Z hlediska ekologického je vhodnější výběr kotle na peletky, nedochází 

k únikům škodlivých látek do ovzduší a zároveň vlastník hradu úspoří peněžní prostředky 

za ekologické dani, kterou by byl v případě topení na uhlí povinen ze zákona platit. 
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6 ZÁVĚR 

        

      Cílem této práce bylo na základě získaných poznatků navrhnout optimální řešení 

výměny topného zařízení u vybraného objektu památkové péče hradu Doubravka, a to 

s ohledem na ekonomické a ekologické důvody, dále s ohledem na požadavky vlastníka-

navrhnout takovou variantu topného zařízení, při které by vlastník hradu nebyl povinen 

platit tzv. ekologickou daň z použitého paliva.  

      Důležitou součástí investice peněžních prostředků do výměny topného zařízení by bylo 

také rozhodnutí o povolení obnovy kulturní památky, a to dle § 14  a § 14a zákona číslo 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 425/1990 

Sb.). Dle tohoto zákona je si vlastník kulturní památky povinen vyžádat před zamýšlenou 

obnovou závazné stanovisko místně příslušného obecního nebo krajského úřadu. V tomto 

stanovisku se obecní či krajský úřad vyjádří, zda jsou práce z hlediska státní památkové 

péče přípustné a také stanoví podmínky za kterých lze tyto práce provést. Vlastník 

nemovitosti je také povinen odevzdat (na základě žádosti) odborné organizaci státní 

památkové péče jedno vyhotovení projektové dokumentace zamýšlené obnovy 

památkového objektu. Podrobnosti o podmínkách obnovy kulturní památky jsou stanoveny 

v obecně závazném právním předpisu. [6] 

      Nejprve bylo v práci potřeba objastnit historii památkového objektu hradu Doubravka. 

Historie byla rozdělena do několika časových období, jelikož každá tato etapa se výrazně 

podepsala jak na vzhledu hradu, tak i na jeho využití. Další část práce byla věnována 

všeobecně historii vytápění na středověkých hradech, vytápěcí teplovzdušné systémy byly 

na našem území dva – akumulační a konvekční, funkce těchto systémů byla v práci 

objasněna. 

      Pro splnění cíle práce, tj. návrh nového topného zařízení, bylo potřeba popsat objekt 

hradu a charakterizovat jeho jednotlivé části. Následně byl vytvořen přehled vytápěných 

místností včetně propočtu vytápěné plochy a objemu vytápěných místností hradu . Součástí 

práce byl také popis stávajícího topného zařízení Kotle VSB IV, který je stále umístěn 

v přízemí, v prostoru technické místnosti - kotelny. V současné době již v podstatě není 

kotel využíván, z důvodu zákonem dané povinnosti hradit z paliva tzv. ekologickou daň. 

Z tohoto důvodu bylo požadavkem vlastníka navrhnout takovou variantu topného zařízení, 

která by placení této daně vyloučila. 
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      V práci byla teoreticky zpracována problematika řešení některých vytápěcích systémů 

a zdrojů paliva (tuhá paliva, plynná paliva, kapalná paliva), popsány byly také alternativní 

zdroje vytápění. 

      V další části práce bylo porovnáno několik teoretických návrhů na nové topné zařízení, 

některé varianty byly však vyloučeny z výběru a tato skutečnost byla zdůvodněna. Výběr 

byl proveden mezi tepelným čerpadlem (rozdělení dle přírodního zdroje tepla a dle 

nosného media), plynovým kotlem, kotlem na tuhá paliva (uhlí, peletky). Investice do 

tepelného čerpadla musela být následně z výběru vyloučena, jelikož v první řadě jsou 

vysoké prvotní náklady na pořízení tohoto hmotného majetku a vlastník hradu nemá 

takovou výši peněžních prostředků k dispozici. Dále bylo zjištěno, že tepelné čerpadlo 

nelze instalovat z technických důvodů, např. pro zemní kolektor není k dispozici 

požadovaná volná plocha a ani nelze v prostoru nádvoří provádět hloubkové výkopy a 

tento prostor není přístupný pro průjezd vrtné soupravy. Varianta topného spalovacího 

zařízení na plynná paliva byla také z výběru vyloučena, jelikož k hradu není přivedena 

přípojka na zemní plyn a investiční náklady na provedení této přípojky by byly pro 

vlastníka hradu vysoké. 

      Poslední variantou v návrhu byla dvě topná zařízení na tuhá paliva, Ekologický kotel 

na uhlí EKOefekt a Kotel na peletky PELLETS. Oba kotle byly popsány po technické 

stránce a pro výběr optimálního řešení byly zvoleny metody dle vyhlášky č. 425/2004 Sb., 

kterou byla změněna vyhláška č. 213/2001 Sb., o podrobnostech a náležitostech 

energetického auditu, dále dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, 

v platném znění. Obě varianty byly zhodnoceny metodou prosté doby návratnosti, metodou 

čisté současné hodnoty a indexem rentability investice. Na základě propočtů všech tří 

metod bylo zjištěno, že ekonomičtější je investice do varianty topného zařízení Kotel na 

peletky PELLETS. Tato varianta investice je přijatelná i z hlediska ekologického, jelikož 

nezatěžuje ovzduší škodlivými emisemi, také z hlediska požadavku vlastníka, jelikož 

z paliva není povinen platit ekologickou daň. Návrh byl proveden pouze na konkrétní 

topné zařízení, na případnou výměnu kotle by samozřejmě bylo nutné vypracovat projekt a 

výměnu provést včetně výměny topení a úpravy prostor pro skladování peletek. 

      V závěru práce byl také podán návrh možných opatření na úsporu tepelné energie, 

většinu z těchto návrhů nelze realizovat s ohledem na historický objekt památkové péče. 
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V praxi však lze uskutečnit úsporu finančních prostředků za palivo, to vhodným výběrem 

dodavatele těchto paliv.  

      Výsledky této práce mohou být zhodnoceny při skutečném výběru topného zařízení pro 

historicky památkový objekt hrad Doubravka, který se nachází v katastru obce Teplice 

v Čechách. 
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                                                                                                                             Příloha č. 1 

 

1. Výpočet daňových odpisů hmotného majetku: 

 

 

Název majetku: Kotel na uhlí EKOefekt  

Vstupní cena: 162615 

Rok pořízení: 2013 

Odpisová skupina: 3 

Životnost: 10 

Způsob odepisování: Rovnoměrný 

Technické zhodnocení - cena:  

Rok technického zhodnocení: 2013 

Roční odpisová sazba v prvním 

roce: 

5.5 

Roční odpisová sazba v dalších 

letech: 

10.5 

Roční odpisová sazba pro 

zvýšenou vst.cenu: 

10 

 

 

Pořadí Rok Zv. Vstupní 

cena 

Roční 

odpis 

Oprávky 

celkem 

Zůstatková 

cena 

na konci 

1  2013  -  162.615,00  8.944,00  8.944,00  153.671,00  

2  2014  -  162.615,00  17.075,00  26.019,00  136.596,00  

3  2015  -  162.615,00  17.075,00  43.094,00  119.521,00  

4  2016  -  162.615,00  17.075,00  60.169,00  102.446,00  

5  2017  -  162.615,00  17.075,00  77.244,00  85.371,00  

6  2018  -  162.615,00  17.075,00  94.319,00  68.296,00  

7  2019  -  162.615,00  17.075,00  111.394,00  51.221,00  

8  2020  -  162.615,00  17.075,00  128.469,00  34.146,00  

9  2021  -  162.615,00  17.075,00  145.544,00  17.071,00  

10  2022  -  162.615,00  17.071,00  162.615,00  0,00  

 

 

 

 



 

   

                                                                                                                             Příloha č. 2 

2.Výpočet daňových odpisů hmotného majetku 

 

 
Název majetku: Kotel na peletky PELLETS  

Vstupní cena: 198870 

Rok pořízení: 2013 

Odpisová skupina: 3 

Životnost: 10 

Způsob odepisování: Rovnoměrný 

Technické zhodnocení - cena:  

Rok technického zhodnocení: 2013 

Roční odpisová sazba v prvním 

roce: 
5.5 

Roční odpisová sazba v dalších 

letech: 
10.5 

Roční odpisová sazba pro 

zvýšenou vst.cenu: 
10 

 

 

Pořadí Rok Zv. Vstupní 

cena 

Roční 

odpis 

Oprávky 

celkem 

Zůstatková 

cena 

na konci 

1  2013  -  198.870,00  10.938,00  10.938,00  187.932,00  

2  2014  -  198.870,00  20.882,00  31.820,00  167.050,00  

3  2015  -  198.870,00  20.882,00  52.702,00  146.168,00  

4  2016  -  198.870,00  20.882,00  73.584,00  125.286,00  

5  2017  -  198.870,00  20.882,00  94.466,00  104.404,00  

6  2018  -  198.870,00  20.882,00  115.348,00  83.522,00  

7  2019  -  198.870,00  20.882,00  136.230,00  62.640,00  

8  2020  -  198.870,00  20.882,00  157.112,00  41.758,00  

9  2021  -  198.870,00  20.882,00  177.994,00  20.876,00  

10  2022  -  198.870,00  20.876,00  198.870,00  0,00  

 

 

 

 

 



 

   

                                                                                                                          Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

   

                                                                                                                               Příloha č. 4 

Fotografie stávajícího topného zařízení hradu Doubravka, pořízené 04.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Kotelna- topné zařízení VSB IV 1- čelní pohled 

 

 

 

Kotelna- topné zařízení VSB IV 2- 

shora, včetně zapojení 

 

 

                                                                                                                                



 

   

 

Fotografie rozvodu stávajícího topení v prostorách dílny (Doubravka s.r.o.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    



 

   

 

Fotografie rozvodu stávajícího topení - Rytířský sál: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 


