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TEPELNÁ POHODA

teplota vzduchu v místnosti

průměrná teplota okolních ploch

udržování tepelné pohody

vytápění izolační vlastnosti stavby



VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ

topidlo je umístěno přímo ve 
vytápěné místnosti

lokální vytápění

ústřední topení

etážové vytápění

teplo pro více místností v 
jiném podlaží než je zdroj 
vytápění

kotel i topná tělesa jsou 
umístěna v jednom podlaží



Základní požadavek na vytápění

při plném provozu rovnoměrné 
vytápění na teploty podle ČSN

obývací místnosti

koupelny

předsíně, chodby, WC

schodiště

garáže

20o  C

24o  C

15o  C

10o  C

5o  C



DRUHY  PALIVA

plyn nedělá nepořádek

nemusí se skladovat

snadná regulace

topný olej skladování mimo objekt

cisterny, nádrže

pevné palivo velký prostor na skladování

čištění kotlů, kouřovodů

doplňování paliva



TOPNÉ SYSTÉMY

TEPLOVODNÍ  SYSTÉM

nejčastější využití

teplo přenáší teplá voda

dvě trubky

nucený oběh

samotížný oběh

přívod vody

odvod vody



TEPLOVZDUŠNÝ  SYSTÉM

menší využití

rozvod tepla teplým vzduchem

vzduch vhání ventilátory

nižší pořizovací náklady

rychlejší zátop



ELEKTRICKÝ  TOPNÝ  SYSTÉM

PEVNÝ

akumulační elektrická kamna

elektrické podlahové vytápění



PŘENOSNÁ ELEKTRICKÁ TOPIDLA

účinná lehce přenosná nízké pořizovací náklady

zářičová topidla

přitápění

přitápění

nejlevnější



olejový elektrický radiátor

okamžité topení

drahý provoz

dlouho vydávají teplo

pomalé rozehřátí

elektrická kamínka



ostatní topidla

plynová topidla krbová kamna naftová kamna



REGULAČNÍ PRVKY V TOPNÉM SYSTÉMU

umožňují řídit

dobu topení 

teplotu v místnosti 

pokojový 
termostat

programovatelný 
časový spínač

termostatický 
ventil



SOLÁRNÍ ENERGIE

obnovitelný zdroj energie

využití

přitápění

ohřev  vody

výroba 
elektřiny
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METODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU: výuková prezentace

CÍL: prezentace je určena jako textová podpora při 
osvojování základních poznatků

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: žáci si dovedou uvědomit rozdílnosti ve 
výrobě a využití tepla 

KLÍČOVÁ SLOVA: vytápěcí zařízení, druhy paliv,topné 
systémy, regulátory, solární energie

METODICKÉ POZNÁMKY: prezentace se využívá při výkladu učiva 
vyučující pomocí prezentace seznamuje 
žáky se základními pojmy daného učiva
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