
Poznámky k projekci a instalaci otopných zařízení  
pro velké prostory s plynovými infrazářiči  

 
Úvod  
 
Již více než padesát let se pro vytápění velkých objektů průmyslové i komunální sféry 
používá sálavý otopný systém s plynovými infrazářiči. Ty se v principu dělí na dva druhy a to 
jednak na infrazářiče světlé, kde spalováním plynu je ohřívána keramická deska, která sálá 
tepelnou energii a dále na tmavé, které spalují plyn uvnitř ocelové trubice a energie je sálána 
(vyzářena) jejím povrchem. Oba druhy zářičů fungují na základě principu vyplývajícího z 
Stefan-Boltzmannova zákona, že všechna tělesa o vyšší teplotě vyzařují (sálají) energii, 
která se teprve po dopadu na chladnější předměty a osoby mění na teplo. 
 
 
Princip sálavého vytápění  
 
Obecné povědomí, a často (bohužel) nejenom laické veřejnosti, je toho názoru, že "tepelná" 
pohoda ve vytápěném prostoru je dána pouze teplotou vzduchu. To je ovšem velký omyl, 
protože ve skutečnosti se na ní podílí další faktory jako například: proudění-pohyb a relativní 
vlhkost vzduchu, oblečení a fyzická aktivita osob, přítomnost těles o vyšší teplotě než je 
teplota vzduchu a další vlivy. 
 
Obrázek 1: Základní faktory tepelné pohody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud proudění vzduchu bude mít nižší rychlost než 0,2 m/s a relativní vlhkost vzduchu se  
bude pohybovat od 25 do 70 %, můžeme je z úvah o tepelné pohodě pominout a výraz 
tepelná pohoda se zredukuje na 2 hlavní faktory a to teplota vzduchu a povrchová teplota 
okolních ploch. 
 



 
Pocit teplotní pohody objasňuje 
výraz výsledná teplota tk, což je 
jeden z nejdůležitějších a 
rozhodujících parametrů pro 
výpočet (zatím jen) sálavého 
vytápění v průmyslových halách. 
Pro výslednou teplotu platí totiž 
výraz :  
 
        tv + tp  
tk = ---------       nebo po úpravě     
 2 
 
tk = 0,5 tv + 0,5tp  
             
Ten udává, že na výslednou 
teplotu, vnímanou osobami v 
každém vytápěném prostoru, má 
vliv nejen teplota vzduchu tV , 
nýbrž i průměrná povrchová 
teplota tP stavebních konstrukcí, které ohraničují vytápěný prostor .  
 

Obrázek 2: Diagram tepelné pohody jako působení  
       střední povrchové teploty v kombinaci s  
       teplotou vzduchu 

 
 
Vnitřní výsledná pociťovaná teplota 
 
O tom, že jenom teplota vzduchu je nedostačující fyzikální veličinou pro určení teplotní 
pohody svědčí dva typické příklady.  
 
Jako první lze uvést případ, kdy po příjezdu na chalupu zpočátku, i přes intenzivní topení, 
osoby stále  pociťují chlad. Obdobný je i pocit při topení s elektrickým teplovzdušným 
topidlem.  
 

Opačným případem, známým 
především z dob bývalého 
"dostatku" levné energie, je pocit 
teplotní pohody i přes větrání 
pootevřenými okny v bytech 
panelové výstavby.  
Společným důvodem protikladných 
pocitů je povrchová teplota 
stavebních konstrukcí, 
ohraničujících vytápěný prostor, v 
prvním případě je totiž nižší a v 
druhém vyšší než teplota vzduchu. 
 
 
 

 
Obrázek 3:  Příklad vysvětlujicí spolupůsobení teploty vzduchu a teploty povrchových  
                   konstrukcí na  výslednou - pociťovanou teplotu 



 
Vidíme, že v případě eskymáckého 
iglů (což je obdobný případ jako dříve 
zmíněná chalupa) i když teplota 
vzduchu je 20o C, vlivem nízké teploty 
stěn je výsledná teplota pouze 10o C. 
Naopak v druhém případě, i přes 
nízkou teplotu vzduchu 10o C, v 
důsledku větrání otevřeným oknem, 
je, díky vyšší teplotě stěn 30o C, 
výsledná teplota 20o C dostatečná. 
Tento případ samozřejmě platí jen při 
krátkém větrání, kdy stěny nestačí 
vychladnout. Současně zdůvodňuje,    
proč se má větrat krátce a intenzivně.     Obr. 4: Výsledná teplota v iglů 

                   
Vysvětlení fenoménu, proč je nám v 
prostoru s nižší teplotou vzduchu ale s 
teplejšími předměty příjemně, spočívá v 
přenosu a přeměně energie na teplo 
sáláním. Jakákoliv tělesa o vyšší teplotě 
totiž vyzářují (sálají) energii, která se po 
dopadu na chladnější tělesa v prostoru 
(osoby, předměty) mění na teplo.  
 
Obr. 5: Teplotní pohoda při minusové 
teplotě vzduchu, díky slunečnímu záření 
 
Podle toho, která ze složek určujících 
výslednou teplotu převažuje, mluvíme 
potom buď o teplovzdušném nebo sálavém 
vytápění. U teplovzdušného vytápění se 
uvnitř vytápěného prostoru ohřívá vzduch 
různými způsoby, jako například 

teplovzdušnými agregáty, teplovodními konvektory a podobně. Tento vzduch se vždy ohřívá 
na podstatně vyšší teplotu než je teplota stavebních konstrukcí (stěn). Proto je u 
teplovzdušného vytápění rozhodující veličinou teplota vzduchu. 
 
U sálavého vytápění je primární veličinou naopak sálání, jehož intenzita odpovídá střední 
povrchové teplotě sálavých těles (podlahové vytápění, panelová otopná tělesa, zářiče) a 
vnitřní teplota vzduchu (druhotná "odvozená" veličina) je vždy výrazně nižší než požadovaná 
výsledná teplota. Naskýtá se otázka proč pro stejný výsledek používat dva různé systémy? 
Hlavním důvodem pro použití sálavého vytápění jsou především ekonomické důvody, 
vyplývající z obecně známých principů o hospodaření s teplem.  
 
Je známo, že tepelné ztráty vytápěného objektu a tím i spotřeba energie přímo úměrně 
stoupají s teplotou vzduchu uvnitř. A to platí jak pro ztráty prostupem tepla stěnami tak i pro 
ztráty větráním. Je tedy zcela evidentní, že použití sálavého vytápění musí přinést snížení 
provozních energetických nákladů. Protože je prokázané, že snížení otopné teploty ve 
vytápěném prostoru o 1o C znamená snížení nákladů o asi 7% , určitě tedy stojí za to 
používat sálavé vytápění všude tam, kde to jen je možné. 
 
Protože podlahové či stěnové sálavé otopné systémy jsou investičně dost nákladné a v 
některých případech i neproveditelné, byly hledány další cesty pro využití sálavého vytápění i 
pro velkoprostorové objekty, především průmyslového rázu. Jednou z cest je možnost 



náhrady vytápěných stavebních konstrukcí menšími otopnými tělesy, ovšem o podstatně 
vyšších povrchových teplotách.  Můžeme totiž sálat buď rozměrově velkými tělesy o nižší 
povrchové teplotě nebo menšími o vyšší teplotě. A právě to byl důvod vzniku a vývoje 
plynových infrazářičů, které jako tělesa o vyšší teplotě vyzařují (sálají) energii a ta se, 
výhodně, mění, teprve po dopadu na předměty a osoby ( snížení ztrát energie dopravou), na 
teplo. 
 
Mnohaletý výzkum vlastností a provozu infrazářičů v anglosaském regionu vedl k definování 
výsledné teploty ve tvaru     tk = tV + tsál ,    kde platí, že   tv     je teplota vzduchu a  tsál  je 
sálavá teplota.  Přičemž také platí   tsál = B . IS .  
 
B je koeficient nazvaný podle objevitele vztahu Bedfordův faktor, který nabývá různých  
    hodnot podle způsobů osálání prostoru a pro sálání shora (t.j. infrazářiči) činí 0,072. 
 
IS  znamená intenzitu sálání a lze odvodit, že záření shora  intenzitou přibližně 14 W na metr  
    čvereční osálané plochy, se rovná 1o sálavé teploty  
 

Základní tepelně-technický axiom sálavého vytápění s plynovými infrazářiči                                 
Intenzita sálání 14W/m2 ≅ 1 K (1o C) 

 
Obrázek 5: Grafické vyjádření popsaných souvislostí    

Prostorová teplota 
tK (také se hojně 
používá zkratka tg  
nebo tR - výsledná 
teplota) při sálání 
shora v závislosti 
na intenzitě 
osálání a teplotě 
vzduchu 
Z grafu lze snadno 
určit, že například :  
osáláme-li 
vytápěný prostor 
shora zářičem s 
intenzitou 150 
W/m2  , tak i při 
teplotě vzduchu 
jen + 4 o C, bude 
ve skutečnosti 
výsledná teplota 
15 °C.  

 
A právě tohoto principu se v praxi využívá pro úsporné sálavé vytápění. 
 
 
Hygienicko-fyziologické aspekty sálavého vytápění 
 
Lidské tělo vnímá sálání v kombinaci s teplotou vzduchu a z uváděné rovnice pro vnímanou 
prostorovou teplotu vyplývá, že s nižší teplotou vzduchu, pro zachování tepelné pohody, je 
zapotřebí zvýšit intenzitu sálání a naopak.  
 
Z energetických důvodů je výhodnější mít v hale nižší teplotu vzduchu, doplněnou vyšší 
intenzitou sálání, přičemž je ale nutné volit a udržovat intenzitu osálání v určitých mezích, 



aby nedocházelo k nepříjemným pocitům z nadměrného osálání osob, a to především v 
úrovni hlavy. 
Pro představu o intenzitě sálání lze uvést, že v našich zeměpisných šířkách dosahuje 
sluneční sálání v létě intenzity až 1000 W/m2. Dřívější české hygienické předpisy povolovaly 
maximální hodnotu intenzity sálání na pracovišti 700 W/m2, ale evropské normy a nové 
české předpisy (Nařízení vlády č.178 a 523 2002 Sb) jsou přísnější a stanovují maximum na 
200 W/m2.  
 
Zároveň definují rozdíl intenzit sálání z různých směrů jako asymetrii osálání a jako ještě 
snesitelnou hodnotu určují také 200 W/m2. Intenzita osálání je věcí fundovaného návrhu 
celého otopného zařízení včetně regulace prostorové teploty, která musí odpovídat 
specifickým vlastnostem sálavého vytápění. 
 
 
Rozdělení plynových zářičů 
 
U plynových infrazářičů rozlišujeme v zásadě dva základní druhy těchto přístrojů: světlé 
zářiče a tmavé zářiče.  Existují i další provedení například ultrasvětlé nebo supertmavé, 
kompaktní, atd.,  ty jsou ale vždy jen technickými modifikacemi některého z výše uvedených 
základních typů.  
 
Z rozdílných principů spalování plynu vyplývají i rozdílné podmínky pro instalaci a provoz 
infrazářičů. Z těchto důvodů si krátce připomeňme jejich konstrukci. 
 
Světlý zářič 
 
Na obrázku č.1 je schématicky znázorněno konstrukční uspořádání světlého zářiče, jako 
nejstarší a dosud nejosvědčenější formy plynového sálavého vytápění. Již přes 50 let je 
vyráběn v počtech  mnoha milionů kusů. 
 
 
Obrázek 6: - Konstrukční princip  
                     světlého zářiče 
 
Základem je plynový směšovací hořák s 
injektorem. Směs plynu a vzduchu je 
spalována extrémě krátkým plamenem 
na povrchu keramické desky, opatřené 
velkým množstvím kapilárových 
průduchů. Keramika záměrně snížuje 
teplotu "plamene" na asi 850 - 900oC.   
 

Obrázek 7: Řez světlým zářičem. Keramická 
Spalovací 

směs 
Keramika deska vyzařuje energii (sálá) v infračervené       

části spektra, která, teprve po dopadu na tělesa, se 
přemění na teplo. 
 
Plyn je ve světlých zářičích spalován hygienicky 
nezávadně katalyticky s nejnižším možným 
obsahem emisí, ve srovnání s jinými zdroji tepelné 
energie. V důsledku nízkých teplot plamene na 
keramické desce  jsou škodlivé emise NOx  a CO  
minimální ( typicky <  10 ppm v suchých spalinách ).  

Ve vzdálenosti několika desítek centimetrů mimo zářič již nelze běžným měřičem spalin zjistit  
žádné škodliviny. Proto lze u těchto spotřebičů spaliny odvádět z vytápěného prostoru  



jednoduše a nepřímo s odvětráním haly. 
Protože sálavá keramika při této teplotě, odpovídající vlnové délce 0,8 - 3mm,  žhne 
oranžovo-červenou barvou, nazývá se tento infrazářič světlý.  Před keramiku předsazená 
žáruvzdorná ocelová mřížka zvětšuje sálavou složku a tím i sálavou účinnost přístroje.   
 
Z požárního hlediska se světlý plynový infrazářič považuje za otevřený spotřebič. 
 
Světlé infrazářiče jsou vyráběny ve výkonech asi od 3 do 50 kW. Každý zářič je opatřen 
jistící a zapalovací automatikou, kdy nejčastěji užívaná ionizační pojistka provozu má za úkol 
zabránit úniku nespáleného plynu. Otopným mediem pro zářiče může být zemní plyn, 
svítiplyn nebo zkapalněný plyn. 
 
Obrázek 8: Skutečné  
                  provedení  
                  světlého  
                  zářiče   
 
 
 
 
 
Tmavé zářiče 
 
Výzkumem a hledáním alternativ úsporného halového sálavého vytápění  byl nalezen další 
produkt,  tmavý zářič,  jako doplněk k léty osvědčenému světlému zářiči.  
 
Tmavý infrazářič sestává ze sálavé trubice, většinou ve tvaru "U", opatřené na jednom konci 
plynovým atmosférickým hořákem a na druhém odtahovým ventilátorem spalin. Obě ramena 
trubice bývají uspořádána obvykle vodorovně vedle sebe. Časté jsou i případy uspořádání 
trubice do "I" nebo "L" či "Z".  
 
Obrázek 9:  Klasické provedení tmavého infrazářiče 
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Konstrukčně je 
hořáku se děje 
NOx oproti světl
střešními komín
 
Obrázek 10: Ře
 
Princip spalová
vysokých teplot
koncenracím šk
doporučuje tyto
prostor.  Naopa
Odtahový 
ntilátor spali
tmavý infrazářič složitější, podstatně těžší a protože
atmosférickým způsobem, při němž dochází k asi 1
ým zářičům, je většinou nutné spaliny odvádět spal
ky ven, mimo vytápěný prostor. 

z hořákovou skříní 

ní plynu v uzavřeném spotřebiči za 
 okolo 1700o C vede k 10 x vyšším 
odlivin ve spalinách a proto se 
 potrubím odvádět mimo vytápěný 
k nízká povrchová teplota sálavé 
Sálavá
trubice
Hořák
 spalování plynu v jeho 
0 x vyšším koncentracím 
inovým potrubím zdí nebo 



trubice okolo 500o C, předurčuje tento infrazářič pro použití v nižších halách a s menším 
objemem prostoru. Výkony se pohybují od 15 kW do 40 kW, u speciálních druhů až do 200 
kW. 
 

Obrázek 11: Tmavý 
plynový infrazářič  
 
Oba druhy zářičů 
musí být vybaveny 
zapalovací, ovládací 
a jistící automatikou 
tak, aby každý 
přístroj byl schopen 

bezpečného provozu jako kompaktní a samostatná stavebnicová jednotka otopného 
systému. 
 
 
Instalační podmínky plynových zářičů 
 
Instalaci a provoz otopného zařízení lze posuzovat s ohledem na interakci s osobami, 
předměty a prostředím. Hlavními požadavky na moderní vytápěcí systém jsou: zajištění 
optimální tepelné pohody při co nejnižší spotřebě energie, zajištění bezpečného provozu a 
zamezení škod na zdraví a majetku, co nejmenší dopad na životní prostředí.  
 
Innstalační prostor 
 
Podle nové ČSN EN 13 410 se oba druhy plynových zářičů mohou instalovat téměř všech 
velkoprostorových objektech se základním prostředím především průmyslové sféry mimo 
(bytových a kancelářských prostor) kde na 1 kW instalovaného příkonu infrazářiče musí 
připadat nejméně 10 m3 vytápěného prostoru 
 
Instalační výška a bezpečné vzdálenosti zářiče od osob 
 
Obecně vzato, pro návrh výšky instalace platí protichůdné požadavky mezi nimiž je nutno 
vždy volit nejvhodnější kompromis :  
1) z hlediska nejnižších 
investičních nákladů se navrhuje 
co nejmenší počet zářičů o co 
největším výkonu při nízké teplotě 
vzduchu. Pro nepřekročení 
povolené intenzity osálání 200 
W/m2, nedoporučuje se instalační 
výška nižší než 4 m, pokud 
výrobce nestanoví nebo nemá 
schváleno zkušebnou jinak.  
 
2) Kvůli osálání co největší 
otápěné plochy potřebujeme volit 
co nejvyšší instalaci zářiče, kdy 
ale klesá intenzita osálání se 
čtvercem výšky. Proto je pro volbu 
výšky nejvýhodnější použít 
diagramy intenzit sálání zářičů v 
závislosti na jejich sálavé 
účinnosti. 



Obrázek 12 a 13: Minimální  
        výška světlého zářiče v  
        závislosti na způsobu  
        osálání, sálavé účinnosti 
        zářiče a teplotě  vzduchu ve  
        vytápěném prostoru + 15oC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezpečné vzdálenosti z požárních hledisek 
 
Podobně jako platí určitá pravidla 
pro osálání osob, platí požární 
ustanovení pro instalaci a provoz 
infrazářičů a to ze dvou hledisek :  
 
- pokud se hořlavé látky nacházejí  v 
přímo osálaném prostoru, musí být 
vzdáleny od sálavého tělesa zářiče 
nejméně 2 m  
 
- teplota předmětů mimo přímo 
osálaný prostor nepřesáhne 85°C 
jsou-li (pokud předpis výrobce 
neurčuje jinak) vzdáleny ve 
vodorovném směru od zářiče 20 cm 
a ve svislém nad ním alespoň 80 
cm.  
 
 
Obrázek 14: Údaje o bezpečných vzdálenostech (A,B,C,a, a´,b) poskytují výrobci zářičů 
 
 
Samozřejmě platí pro instalaci zářičů také další obecné požární předpisy uvedené v 
technických podkladech a návodech infrazářičů (především ČSN 06 1008). 
 
 
 
Odvod spalin  
 
Přestože předpisy pro plynová zařízení obecně vyžadují odvod spalin z topenišť komínem, 
platí pro zářiče odvod spalin (a to zvláště u světlých keramických) nepřímo, spolu s výměnou 
vzduchu vytápěného prostoru (podle technologicko-hygienických požadavků) buď 
přirozeným způsobem nebo mechanicky ventilátory.  



Pro odvod spalin od zářičů  platí norma ČSN EN 13 410, kde se uvádí 3 způsoby: 
 

• mechanický nepřímý způsob odvětráním směsi vzduchu a spalin ventilátory ve 
stěnách nebo střeše 

 
• termický způsob nepřímého odvodu spalin s odvětráním vzduchu  

 
• infiltrací objektu  

 
vždy v povinném množství alespoň 10 m3 směsi vzduchu se spalinami za hodinu provozu 
plynového infrazářiče o příkonu 1 kW. 
 
Zaručení hygienických podmínek nás přesvědčí následující údaje:  
 
Zářič o tepelném příkonu 1 kW spálí cca 0,1 m3 zemního plynu a k tomu spotřebuje 1 m3 
vzduchu. Je tedy evidentní, že při výše uvedených způsobech odvodu spalin je 10ti násobně 
zaručeno potřebné množství spalovacího vzduchu. Dále je vyžadováno, aby směs vzduchu a 
spalin byla odváděna z pokud možno nejvyššího místa vytápěného prostoru jako je hřeben 
střechy apod, protože spaliny mají vyšší teplotu než vzduch v hale a drží se pod stropem. 
 
Počet a rozmístění ventilátorů se řídí podle instalace a umístění zářičů a geometrie prostoru. 
Pro zajištění řádné funkce odvětrání nemá být odstup zářiče od ventilátoru větší než 2 
násobek výšky ventilátoru nad podlahou. Vlastní provoz zářičů je povolen jen v součinnosti s 
provozem ventilátorů a při výpadku ventilátoru musí být příslušný zářič nebo skupina zářičů 
mimo provoz. 

U tmavých plynových infrazářičů se 
nejčastěji používá, vzhledem k 10 x 
vyšším koncentracím škodlivin ve 
spalinách oproti světlým zářičům, jejich 
přímý odvod potrubím ven,  včetně 
současného přívodu spalovacího 
vzduchu zvenčí separátním potrubím. 
K dispozici jsou speciální koaxiální 
komínky pro prostup střechou nebo 
venkovní stěnou. 
 
Obrázek 15: Odvod spalin a přívod 
spalovacího  vzduchu  tmavého zářiče 
prostupem střechou a stěnou 
 

 
Přívod spalovacího vzduchu do vytápěného prostoru  
 
Kvůli odvodu spalin musí být zajištěn i dostatečný přívod vzduchu do vytápěného prostoru, 
aby zde nedocházelo k podtlaku.  Přívodní otvory se musí nacházet maximálně v instalační 
výšce zářičů, ale nemají být níž než 2 m nad podlahou, pro zamezení případného průvanu.  
 
Velikost větracích otvorů se řídí počtem a dopravním výkonem ventilátorů.  Součet ploch 
všech otvorů však nesmí být menší než součet průřezů nasávacích hrdel všech ventilátorů. 
Je-li nutno použít uzavíratelné větrací prostupy,  je nutné zajistit provoz zářičů jen při jejich 
otevření. 
 
Není tedy nutné bezprostředně počítat jen se zvláštními stavebními prostupy, nýbrž lze do 
těchto ploch zahrnout i různé jiné spáry a stavební netěsnosti, pokud se jejich průřez časem 
nezmění.  



Rozmístění zářičů   
 
Pro zářiče umístěné na stropě platí tzv. " kubické" pravidlo, tj.:  

 
rozestup infrazářičů od sebe = instalační výšce  

 
přičemž tato vzdálenost může být až 1,5 násobkem výšky při zachování ještě dostačující 
rovnoměrnosti osálání podlahové plochy cca 12 %. Jako ještě snesitelná nerovnoměrnost 
osálání se považuje hranice 30 % (viz nomogram Dr.-Ing. Kaempfa dále). 
 
Obrázek 16: Instalace 
světlých zářičů na 
stropě    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 17: Instalace světlých zářičů s šikmým sáláním     
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrázek 18:  Nomogram pro návrh instalace světlých zářičů (Autor Dr.-Ing. Andreas Kämpf) 
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Prakticky stejná pravidla jako pro světlé zářiče platí i pro instalace tmavých zářičů v 
objektech  
 
Obrázek 19:   Instalace tmavých zářičů na stropě 
 
 

 
 



Obrázek 20:   Instalace tmavých zářičů na stěnách haly s šikmým osáláním prostoru 
 
Náklon tmavých 
infrazářičů by neměl 
přesáhnout 30o , v 
žádném případě 45o, 
kvůli zvýšené 
konvekční ztrátě v 
důsledku úniku 
teplého vzduchového 
polštáře z reflektoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Při instalaci infrazářičů na stěnách haly je také důležité zjistit,  jak daleko dosáhne sálání ve 
vodorovném směru od stěny. 
 
Obr. 21: Informativní tabulka dosahu sálání 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Možný  postup při návrhu sálavého vytápění s plynovými infrazářiči 
 
Základem správného návrhu sálavého otopného zařízení je fundovaný výpočet potřebného 
instalovaného výkonu do objektu pomocí ztrát prostupem a větráním. Ze zkušeností vyplývá, 
že nejvíce chyb bývá způsobeno podceněním nebo nesprávným zohledněním tepelných 
ztrát větráním.  Proto je nezbytné větrací poměry důkladně prověřit a zkonzultovat s 
uživatelem vytápění a pečlivě zapracovat do projekce.   
 

Při "ručním" výpočtu se postupuje takto: 
 
1) Pro požadovaný objekt vypočítáme  ztrátu tepla prostupem QT podle ČSN 06 02 10 s tím, 
že pro výpočtový rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou, budeme za vnitřní teplotu považovat 
teplotu vzduchu, která je oproti požadované výsledné prostorové teplotě nižší o teplotu 
sálání, odpovídající intenzitě osálání prostoru zvolenými infrazářiči, tj.  
- o 2 až 3°C při volbě zářičů řady ecoSchwank , novoSchwank (sálavá účinnost cca 45 %), 
- o 3 až 4°C při volbě zářičů řady primoSchwank, infraSchwank (sálavá účinnost 55 % 58 %), 
- o 5 až 6°C při použití zářičů řady supraSchwank, calorSchwank (63 až 81 %)   
 
proto výpočtový rozdíl teplot bude:  

te- (tk - 2 až 3°C) pro řadu ecoSchwank , novoSchwank ,  
te- (tk - 3 až 4°C) pro řadu primoSchwank, infraSchwank ,  
te- (tk - 5 až 6°C) pro řadu supraSchwank, calorSchwank   

 
2) Vypočítáme pro danou halu ztrátu tepla větráním QL, rovněž pro předpokládanou teplotu 
vzduchu v hale, nižší o "teplotu sálání" tSál oproti požadované výsledné teplotě tk  nebo (tg)  
 
   QL = V. cp . n . ( te - tv ) , kde  

V = objem haly 
           cp = specifické teplo vzduchu  
            n = násobek požadované výměny vzduchu v hale za hodinu  
            te - tv = výpočtový rozdíl venkovní a vnitřní teploty vzduchu  
 
3) Určíme normovanou spotřebu tepla objektu QN = QT + QL  
 
4) Vypočítáme celkovou instalovanou spotřebu tepla (tepelný příkon) QA v závislosti na  
celkové účinnosti sálavého otopného zařízení ηC (pozor neplést se sálavou účinností 
samotného zářiče ηSál ) a zvoleném druhu infrazářičů podle vztahu   
 
             QA

QN   = ---------- ,  přičemž ηC = 0,95 pro světlé zářiče Schwank s nepřímým  
             ηC               odvodem spalin                        
                                                 ηC = 0,90 pro tmavé zářiče Schwank s přímým odtahem spalin     
                                                           mimo halu 
  

Při správném návrhu a výpočtu musí být QN vždy o 15 až 35 % nižší                                         
oproti návrhu teplovzdušného vytápění ! 

 
5) Zvolíme druh, provedení, typ a počet infrazářičů 
Nejprve zvolíme typ zářiče podle již uvedených technických instalačních podmínek, přičemž 
se snažíme, kvůli nízkým investičním nákladům, instalovat co nejmenší počet infrazářičů o 
co největším příkonu, a s co možno nejvyšší povolenou intenzitou osálání pro dosažení nižší 
teploty vzduchu a tím i vyšším energetickým úsporám.  
 



Maximální instalační výšku nelze přehánět neboť zářič musí být schopen osálat plochu s 
požadovanou ( tj. projektovanou) intenzitou.  Podle výšky haly a dispozice např. jeřábové 
dráhy , zvolíme provedení zářičů buď instalaci na strop nad jeř. dráhu nebo provedení na 
stěnu pod jeř. dráhu, popřípadě dvojice (tandem) na strop.  
Dále zvolíme podle výšky zavěšení výkon zářiče, přičemž obecně platí, že do nižší haly 
navrhneme model o menším výkonu o obráceně.  
                                                                                                      QA  
Počet instalovaných zářičů vypočítáme jednoduše ze vztahu : --------- 
                                                                                                     QZářiče  
 
Namísto ručního výpočtu lze použít jednoduchý program Schwank, zohledňující výše 
uvedené souvislosti, vždy se ale vyplatí důkladně se seznámit s principy sálavého vytápění a 
používat "selský" rozum při návrhu. 
 
 
Programy pro instalaci zářičů 
 
Někteří výrobci zářičů pro zvýšení prodeje nabízejí zdarma různé programy, mající za úkol 
usnadnit a zjednodušit návrh otopného zařízení. Jejich použití bez hlubších znalostí 
elementárních zákonitostí a fungování sálavého vytápění ale často vedou k nesprávnému 
návrhu a proto by měly být používány s určitou opatrností a uživatel by měl být schopen 
výsledky překontrolovat klasickým způsobem, popsaným v předcházejícím odstavci. 
 
Programy jsou různé technické úrovně, od jednoduchých (poskytovaných zdarma, viz 
například obrázek 14,15), přes programy využívajících 2D-diagramů (obrázek 17) až po 
značně složité s 3D vektorovým zobrazením osálání prostoru (obrázek 18), které ale výrobci 
nedávají veřejně k dispozici. 
 
Obrázek 22: Ukázka osálání  prostoru tmavým infrazářičem v 2D-zobrazení 
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Obrázek 23:  Návrh vytápění se světlými zářiči v 3D-programu 
 
 

Regulace prostorové teploty 
 
Vzhledem k tomu, že sálavý 
otopný systém vytápí prostor 
sáláním tepelné energie bez 
přímého ohřevu vzduchu, je 
nezbytné sálání, jako primární 
složku, zohlednit v systému 
regulace otopné soustavy. Je 
evidentní, že termostat, určený 
původně k regulaci 
teplovzdušného systému a 
reagující tedy pouze na teplotu 
vzduchu, není z principiálních a 
konstrukčních důvodů schopen 
intenzitu sálání snímat a 
regulovat tak vytápění s 
infrazářiči. A to i proto, že teplota 
vzduchu u sálavého systému je 
veličinou "odvozenou" - 
sekundární.  

Raumtemperatur t  [°C]R

Warmluft
EIN

Infrarot
EIN

Heizung
AUS

Arbeitszeit

Heizzeit - Warmluftheizung
Heizzeit - Strahlungsheizung

Infrarot

Lufttemperatur tL

Strahlungstemperatur tS

Raumtemperatur tR

Warmluft

Zeit

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Prostorová teplota tR [oC]
Prostorová teplota tR

Sálavá teplota tS

Čas

Teplota vzduchu tL

čas otopu – sálavě    
čas otopu - teplovzdušně

pracovní doba

Vzduch. Sálav.
Zap     Zap

topení
Vyp

Zá
řič

eFu
ka

ry

 
Obrázek 24: Úspory energie při použití regulace prostorové teploty  

 
Je proto nutné, pro základní prvek regulační soustavy sálavého vytápění, použít snímač, 
který zachycuje sálání, protože jen tak bude zaručena tepelná pohoda a nezávadný provoz 
sálavého vytápění. 
 
Základním článkem regulačního systému pro ovládání a řízení  sálavého vytápění s 
plynovými infrazářič je proto snímač prostorové teploty typ, který se instaluje do výšky cca 



2,5 m nad podlahou tak, aby snímal sálání alespoň ze dvou zářičů regulované skupiny. 
Vzdálenost na kterou je schopen reagovat na sálání zjistíme z diagramů intenzit jednotlivých 
zářičů a tabulky dosahu sálání při šikmou instalaci na stěnách.  Dalším stavebním prvkem 
regulačního systému je regulátor, zvolený pro druh použitých infrazářičů. 
 
Pro otopná zařízení, na něž jsou kladeny nejvyšší nároky, se doporučuje modulované řízení 
výkonu infrazářičů v rozsahu  od 50 do 100 %. Další možností regulace je zapojení zářičů do 
skupin a jejich ovládání po skupinách, čímž dále výhodně klesne momentálně provozovaný  
výkon zařízení. 
 
 
Hospodárnost 
 
Sáláním infrazářičů se zahřívají i stěny, podlahy a ostatní předměty na teplotu vyšší než je 
teplota vzduchu a následně také sálají jako druhotná otopná tělesa. Střední povrchová 
teplota konstrukcí, obklopujících vytápěný prostor, tím stoupne a teplota vzduchu může být 
nižší. 

   
V důsledku nižších teplot vzduchu, nehromadění teplého vzduchu pod stropem, možnosti 
pouze místního vytápění pracovišť, lze u sálavého otopného systému s plynovými infrazářiči 
dosáhnout oproti obvyklým systémům značných úspor energie. 
 
 
Obrázek 25: Porovnání spotřeby energie otopných systémů v absolutních hodnotách 
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Úspory energie sálavého vytápění oproti konkurenčním otopným systémům závisí především 
na sálavé účinnosti plynového infrazářiče, neboť tato účinnost udává jak velká část tepla, 
vzniklého spálením plynu, bude přeměněna na sálavou složku - důležitou veličinu, potřebnou 
pro ohřátí lidí a předmětů v sálavě  vytápěném prostoru.  
 
Protože hodnotu sálavé účinnosti někteří výrobci udávají odhadem, neseriozně nebo i z 
konkurenčních důvodů odlišně,  je jednoznačná metoda měření této veličiny velmi potřebná 
a z hlediska harmonizace evropských technických norem byla již navržena a zpracována. 
Teprve, až všichni výrobci si podle této metodiky nechají svoje výrobky přezkoušet, bude 
umožněno přímé srovnání různých výrobků. 
 
Pro určení spotřeby otopné energie v hale je, vedle sálavé účinnosti, nutno znát ještě 
celkovou účinnost sálavého otopného systému. Celková účinnost zařízení s infrazářiči, v 
důsledku použitého pricipu a přenosu tepla, je velmi vysoká a činí okolo 95 % z celkového 
tepelného výkonu sálavého zařízení. 



Použití  
 
Plynové infrazářiče 
se ve světě, kromě 
bytů a kanceláří, 
používají nejen v 
téměř všech 
velkoprostorových 
objektech především 
průmyslové sféry, 
nýbrž i v dalších, pro 
nás zatím, 
netypických 
aplikacích, například 
při vytápění kostelů 
nebo například tribun 
otevřených stadionů, 
které jinak než 
sálavým způsobem 
ani vytápět nelze. 
 
Obrázek 26: Příklady použití a instalací vytápění se zářiči  
 

 
 

Obrázek 27: Vytápění tribuny na stadionu světlými infrazářiči 
 



Závěr  
 
Výhodnost použití plynových infrazářičů spočívá jak ve snižování investičních a provozních 
nákladů, tak i ve snižování veškerých škodlivých produktů spalování, především NOx a CO2, 
a to nejenom v poměrných, ale i absolutních hodnotách. To by měl být další důvod pro 
navrhování a používání otopných systémů s plynovými infrazářiči všude tam kde je to 
možné.  
 
Výhodnost použití plynových infrazářičů spočívá jak ve snižování investičních a provozních 
nákladů, tak i ve snižování veškerých škodlivých produktů spalování, především NOx a CO2, 
a to nejenom v poměrných, ale i absolutních hodnotách. To by měl být další důvod pro 
navrhování a používání otopných systémů s plynovými infrazářiči všude tam kde je to 
možné.  
 
Bohužel,  je tomu však z byrokratických a konkurenčně lobystických důvodů právě naopak. 
Často jsou kladeny, ke škodě celé společnosti, při schvalování projektů sálavého vytápění s  
infrazářiči, překážky, které tento otopný systém neprávem oproti ostatním znevýhodňují. 
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