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Základní fyzikální jednotky a odvozené 
veličiny ve vytápění 



Co je vytápění 
Představuje činnost, při které je úkolem 

udržování vnitřní teploty v objektu na 
požadované úrovni  

Cílem vytápění je dosažení stavu prostředí, 
které nazýváme tepelná pohoda 



Práce instalatéra v oblasti vytápění 
Montáž kotle, potrubí a otopných těles 

Montáž armatur  

Zkoušky a revize zařízení 

Návrhy vytápění 

Výměna staršího zařízení za nové 

Vyhledání a odstranění závad 

Odborná pomoc a rady související s topením 

 

 



Vytápění – pojmy a poznatky 
Představuje výrobu, dodávku a předání tepla 

a jeho znalost je pro instalatéra důležitá 

Zahrnuje dále pojmy sdílení tepla a tepelné 
ztráty, palivo, teplonosné látky, tepelná 
pohoda 

Vyžaduje znalost základních a odvozených 
fyzikálních jednotek v oboru 

Zahrnuje nauku o kotlích, topení, 
příslušenství a další. 

 

 



Dosažení tepelné pohody - 
topení 

Zdroj tepla 

Potrubí s teplou vodou 

Potrubí se studenou 
vodou 

Tepelná pohoda – 
dosažená teplota 

Otopné těleso 

Obr. č. 1 



Používané fyzikální jednotky 

Obr.č.2 



Násobky a díly jednotek 

Obr. č. 3 



Odvozené fyzikální jednotky 

 Jsou odvozené ze základních fyzikálních 
jednotek a používané v technické praxi pro 
popis fyzikálních dějů a zákonitostí 

Tyto veličiny  využívané v oblasti vytápění 
jsou  – teplo, tlak, hustota, objem, plošný 
obsah, tepelný výkon 

V praxi určujeme – tepelný výkon kotle, tlak 
vody v potrubí, objem vody v otopné 
soustavě a další    
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Konec prezentace 


