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Jazyk byl dán člověku jako nástroj k dorozumění. Technici se však musí 
nejen dorozumět, ale musí se i naprosto přesně chápat. K tomu účelu 
vznikla terminologie, odborné názvosloví, tak aby se odborníci daného 
oboru poměrně snadno a přesně dorozuměli. Lékaři rovněž nemohou 
označovat části těla dle libosti, jak koho napadne, např. nazývat kost 
pažní třeba kostí vřetenní, loketní či trojhrannou. To bychom se asi se 
zlou potázali. Bohužel se v terminologii z oboru techniky prostředí po- 
užívají nesprávné, chybně zažité, a dokonce i nelogické termíny. Na jed-
né straně je tady jakási ztuhlost autorů a jejich dogmatičnost vzhledem 
k nesprávně zažitým termínům, na straně druhé je tu opět „pseudo- 
obrozenectví“ se svou „smrkonosoplenou“. Vypadá to, že si v  rámci 
terminologie v našem oboru každý používá, co chce. Vhodné bude dr-
žet se logiky a rovněž i správné tradice. Přestože to bude na tomto 
místě znít velmi nepopulárně, je třeba konstatovat, že v zahraničí se 
přebírá terminologie vždy po vzoru, který dává příslušná univerzita. 
Dovolte nám tedy zaměřit se na některé nesprávně užívané termíny.

médium
Správným termínem je teplonosná látka. Pravda, v  obecné fyzice je 
tento termín používán, ale i tam velmi zřídka. Kam však skutečně patří, je 
spiritismus, avšak nedomnívejme se, že by ti autoři, kteří používají slova 
médium, chtěli do oboru zavádět „duchařinu“.

radiátor
Správný termín je otopné těleso. Slovo radiátor je prvorepublikový ter-
mín pro článkové otopné těleso, převzatý zřejmě z angličtiny či oklikou 
z němčiny. Ale už ani Němci, přestože bývají ortodoxní, nepoužívají tento 
výraz a mají též otopné těleso (Heizkörper). Tento termín je třeba podle ČSN  
06 1101 a ČSN EN 442 používat i v České republice. A pokud autor chce 
specifikovat, pak rozeznáváme otopná tělesa desková, článková, trubková 
a konvektory.

topení
Správný termín je vytápění. Nevýhoda našich dvou pojmů – vytápění a 
topení – spočívá v jejich slovní příbuznosti: vytápět je nedokonavé slo-
veso k vytopit, jehož slovní základ (kořen) je stejný jako u slova topení. 

Vytápění značí sdílení a rozvod tepla a topení značí proces přeměny che-
mické energie na teplo, tj. spalování. Není tedy možné tyto dva pojmy 
zaměňovat, neboť popisují dva fyzikálně odlišné děje. 

Lépe jsou na tom jazyky, které mají pro oba pojmy nepříbuzná slova. 
Vytápění je anglicky heating a německy Heizung. Topení je však anglicky 
firing a německy Feuerung. Méně dobrý překladatel, netechnik, proto 
může vyprodukovat při překládání do cizích jazyků nesmysly. Pro rozli-
šení si stačí zafixovat, že se v kamnech topí uhlím, ale kamna vytápějí 
místnost.

topná voda
Správný termín je otopná voda. Nejlépe použití tohoto termínu pocho-
píme na příkladu s lehkým topným olejem. Pokud budeme olej spalovat 
ve zdroji tepla, bude to olej topný. Pokud ho však necháme cirkulovat 
v otopné soustavě jako teplonosnou látku, bude to olej otopný.

anuloid, výhybka
Správným termínem je termohydraulický rozdělovač (THR). 

Anuloid je definován jako rotační plocha vzniklá rotací kružnice kolem 
osy, která leží v  její rovině a neprotíná ji. Anuloid je tedy geometrický 
útvar matematicky popsaný rovnicí kružnice rotující kolem osy x, y či z a 
nelze ho spojovat se zařízením, plnícím v otopné soustavě určitou funkci. 

Termín výhybka vznikl nesprávným překladem z německého die Weiche, 
kdy ve slovníku skutečně najdeme překlad v podobě slov výhybka, bok, 
odbočení, slabina. Avšak s tím, že základ slova Weiche je weich, což zna-
mená měkký, měkce. V němčině je tedy slovo die Hydraulische-Weiche 
plně adekvátní a vystihující funkci THR v  soustavě, ale slovo výhybka 
v českém jazyce směřuje významově zcela jinam. Jazykem, který použil 
v určité modifikaci termínu THR, byla francouzština, přičemž v termínu 
jsou obsaženy základní děje a vlastnosti zařízení.

oběhový tlak čerpadla, resp. tlakový přínos
Správný termín je dopravní tlak čerpadla. Ať už tomu říkáme, jak chce-
me, je to vždy rozdíl tlaků mezi výtlačným a sacím hrdlem čerpadla. 
V čerpací technice máme pevně zakotvený termín dopravní tlak čerpa-
dla. Rovněž je žádoucí odlišovat dopravní tlak čerpadla Dp [Pa], dopravní 
výšku čerpadla H [m] a měrnou energii čerpadla Y [J/kg]. Fakt, že jed-
nou čerpadlo musí překonat určitou výšku a tlakové ztráty, aby dopra-
vilo látku jinam, a podruhé zase pouze tlakové ztráty potrubní sítě, aby 
uvedlo do oběhu teplonosnou látku, nás nijak nevybízí tvořit novotvary. 
Již vůbec není vhodné akceptovat pojem tlakový přínos, neboť čerpadlo 
„nic nikomu v košíčku nepřináší“.

topný systém
Správný termín je otopná soustava. Rozdíl mezi pojmy topný a otopný 
byl již vysvětlen. Věnujme se tedy slovu systém. Systémem se rozumí 
soubor prvků, které jsou spolu systematicky spojovány tak, aby mohly 
systémově společně pracovat. Je tedy zcela v pořádku používat termín 
regulační systém, ale je nevhodné používat slovo systém v souvislosti 
s otopnou soustavou.

tepelná soustava/otopná soustava
Mezi termínem tepelná soustava a otopná soustava je rozdíl a nelze je 
zaměňovat. Zatímco otopná soustava je vnitřní zařízení objektu sloužící 
k vytápění objektu, tepelná soustava slouží k přívodu tepla od vzdále-
ných zdrojů tepla. Přinejhorším můžeme použít termín tepelná soustava, 
když nemáme žádné konkrétní povědomí o dané soustavě a nezbývá 
nám než být maximálně obecní.

klimatizační systém/klimatizační zařízení
Klimatizační systém je koncepční soubor funkčních prvků pro úpravu 
vzduchu, distribuci tepla, chladu a vzduchu v objektu (např. systém vzdu-
chový, vodní, kombinovaný, chladivový).

Termín klimatizační zařízení označuje konkrétní provedení určitého systé-
mu. Např. „Zařízení č. 1 Klimatizace posluchárny“ je konkrétním provedením 
vzduchového, jednokanálového, jednozónového klimatizačního systému.

normálový stav
Správný termín je jmenovitý stav, resp. normovaný stav. 

Normála je kolmice k úsečce, přímce či ploše. Normálový stav by byl 
tedy stav kolmý na nějaký stav jiný. Pokud však chceme napsat, že je 
např. tepelný výkon otopného tělesa udáván či měřen při podmínkách 
předepsaných v normě a při podmínkách, které má technická veřejnost 
pevně zafixovány, je nutno použít pojem jmenovité podmínky či jmenovi-
tý stav, nebo normované podmínky či normovaný stav.

normální podmínky
Definiční podmínky, za kterých se převážně udává ve fyzice a technice  
u plynných látek objem, jsou normální podmínky 0 °C, 101,325 kPa.
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topná plocha
Správný termín je otopná plocha. 

Topná plocha je plocha produkující, vyrábějící teplo, jako je tomu např. 
u elektrické topné tyče v  zásobníku tepla či  koupelnovém trubkovém 
otopném tělese. 

Otopná plocha sdílí teplo do vytápěného prostoru. Tento termín vnímej-
me ve stejném smyslu vysvětlení, jako byl vysvětlen termín otopná voda 
versus topná voda.

přirozený oběhový tlak
Správný termín je přirozený vztlak, resp. účinný tlak. Přirozený tlak 
by se ještě dalo snést, ale proč přirozený oběhový tlak? Vždyť je kaž-
dému zcela jasné, že pokud je přirozený vztlak nižší, než jsou tlakové 
ztráty potrubní sítě, k požadovanému oběhu teplonosné látky nedojde. 
Může přirozený vztlak v otopné soustavě způsobit také něco jiného, než 
je oběh otopné vody?

teplotní spád = teplotní rozdíl
Termín teplotní spád není chybný, ale užíváme ho nepřesně. Jeho použití 
je však tak automatické a odpovídající smyslu teplotního rozdílu, že nás 
ani nenapadne, že pojmu teplotní spád by správně odpovídal pokles tep-
loty vztažený na jeden metr délky potrubí [K/m] nebo k rychlosti poklesu 
či nárůstu teploty v K za sekundu nebo za hodinu. Není však přípustné 
plést si mezi sebou pojmy teplotní spád a tepelný spád a myslet s tím 
stále jen teplotní rozdíl. Jak sami vidíte, jeden pojem má vztah k teplotě 
[°C, ev. K] a druhý k teplu [J].

výměna vzduchu/intenzita větrání
Výměna vzduchu, resp. intenzita výměny vzduchu je poměr průtoku 
vzduchu přiváděného do větraného prostoru [m3/h] a vnitřního objemu 
prostoru [m3]. Zahrnuje tedy obecně jak vzduch venkovní, tak případný 
vzduch oběhový. Slouží k hodnocení podmínek proudění vzduchu v pro-
storu. Není to intenzita větrání.

Intenzita větrání je poměr průtoku venkovního [větracího] vzduchu 
přiváděného do větraného prostoru [m3/h] a vnitřního objemu prosto-
ru [m3], tedy výměna venkovního vzduchu. Intenzita větrání vyjadřuje 
hygienické požadavky na kvalitu vzduchu přiváděného do větraných 
prostorů. 

V některých předpisech i normách však najdeme hygienické požadav-
ky na kvalitu větrání vyjádřeny i údaji „hygienická výměna vzduchu“ 
(vyhl. č. 62/2013 Sb.), „výměna venkovního vzduchu“ (ČSN 734108/Z1),  
„intenzita výměny vzduchu“ (vyhl. č. 1/2016 Sb.). Prakticky vždy se jed-
ná o požadovanou intenzitu větrání.

vzduch čerstvý/venkovní
Termín čerstvý vzduch označuje vzduch venkovní, filtrovaný, zbavený 
případného znečištění (škodlivin). Protože ve větrání (až na výjimečné 
případy v prostorech, kde trvale nepobývají lidé – garáže, kotelny) se 
přiváděný venkovní vzduch vždy filtruje od prachových částic a ve spe-
cifických případech i od chemických škodlivin, požadavek na čerstvý 
vzduch vyjadřuje přívod venkovního vzduchu, upraveného tak, jak 
bylo uvedeno. Termín čerstvý vzduch vyjadřuje víceméně subjektivní 
stav a v technice jej lze považovat za archaický.

rekuperace/regenerace/zpětné získávání tepla (ZZT)
Systémy, které využívají teplo ze vzduchu odváděného z větraných pro-
storů pro ohřev venkovního (větracího) vzduchu, jsou podle druhu výmě-
níku tepla rekuperační a regenerační. 

Rekuperace je proces sdílení tepla přes teplosměnnou plochu – ve 
vzduchotechnice sem patří především výměníky deskové (vzduch/ 
/vzduch) a výměníky trubkové lamelové (vzduch/voda).

U regeneračních výměníků (rotačních, přepínacích) se teplo z  odvá-
děného vzduchu akumuluje do akumulační hmoty, ze které je následně 
odebíráno do ohřívaného venkovního vzduchu.

Rekuperace označuje pouze jeden ze způsobů zpětného získávání tepla 
(ZZT) a tento termín by být neměl používán tam, kde se hovoří obecně  
o využívání tepla z odváděného vzduchu.

rekuperační jednotka
Účelem takto označované jednotky není pouze zpětné získávání tepla 
– rekuperací (viz výše), jak by se mohlo z  názvu zdát, ale především 
větrání, kdy pro předehřev venkovního vzduchu slouží zpětné získávání 
tepla. Správný termín tedy zní větrací jednotka se zpětným získává-
ním tepla a nikoli „rekuperační jednotka“. Rekuperace nemůže být sy-
nonymem pro větrání.

entalpický výměník
Pojem entalpický výměník se často a nesprávně používá pro výměníky 
pro zpětné získávání vlhkosti. Ke změně entalpie dochází i v běžném 
výměníku ZZT bez přenosu vlhkosti.

fan coil/ventilátorový konvektor
Termín fan coil v  češtině lze charakterizovat jako odborný „slang“. 
Český odborný (technicky spisovný) výraz je ventilátorový konvektor, 
který vyjadřuje překlad: fan – ventilátor, coil – výměník.

digestoř/odsavač par/střechovitý zákryt
Pro kuchyňské střechovité zákryty se používá v  odborných mate-
riálech často termín digestoř nebo také odsavač par. Technický po-
jem digestoř označuje skříňový prvek místního odsávání, ve kterém 
se uskutečňují procesy produkující plyny, páry, které nemají pronikat 
do vnitřního prostředí a jsou proto odváděny místním odsáváním (po 
případné filtraci) do venkovního ovzduší.

Termíny digestoř/odsavač par nevyjadřují typické konstrukční uspořá-
dání kuchyňských střechovitých zákrytů, které jsou charakterizovány 
otevřenou odsávanou plochou nad zdrojem tepla a vodních par (sporá-
kem). Ačkoliv termíny digestoř i odsavač par jsou u výrobců a dodava-
telů značně rozšířeny, nejedná se o správné technické výrazy.

energie
Energie vyjadřuje schopnost hmoty konat práci. Energie má různé 
druhy, v energetických oborech je to např. sluneční energie, větrná 
energie, elektrická energie, tepelná energie. Stalo se zvykem, že po-
kud šetříme energii v nějakém objektu, kde jde o úspory energie te-
pelné, elektrické, souhrnně se označí „Návrh systému úspor energií“; 
správně by však mělo být „Návrh systému úspor energie“. Šetříme 
energii, která má různé druhy, tj. šetříme energii tepelnou, energii 
elektrickou.

ventilace/větrání
Nahrazování českého technického termínu větrání slangovým termí-
nem ventilace je nešvar. Profesor Pulkrábek k tomuto výrazu humorně 
dodával – „když ventilace, tak musí být i semtilace“.

vnitřní/venkovní/vnější teplota, klima, stěna aj.
Termín venkovní by měl být používán pouze pro označení případů, kdy 
se jedná o vyjádření vlastností vztažených k venkovní atmosféře (např. 
teplota venkovního vzduchu). Naproti tomu vnější je opakem termínu 
vnitřní a jeho užití je zcela obecné. Použití pojmu „vnější teplota“ pro 
teplotu venkovního vzduchu je tedy chybné.

Správně je třeba používat přídavná jména vnitřní a venkovní. Vnitřní 
ani venkovní teplota vzduchu neexistuje, vzduch nemá žádnou vnitřní/ 
/venkovní teplotu. Správně má být teplota vnitřního vzduchu, teplota 
venkovního vzduchu. 


