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Úvod 
 
V poslední době se stále více objevují, a to i v renomovaných časopisech, články útočící na 
sálavý otopný systém a nejvíce pak na světlé plynové infrazářiče. Na některé články nemá 
cenu reagovat, protože jsou až naivně zavádějící a postrádají jakoukoliv odbornou úroveň, 
ba dokonce některé operují, pravděpodobně záměrně, s naprostými bludy. K takovým se 
řadí například, rádoby vědecký,  spis z pera Davide Boschi „ Zářičové vytápění, dokazatelné 
negativní aspekty“. Dílo přeložené a samizdatově rozšiřované nejmenovanou firmou z Brna.  
Podobně úsměvným dílkem je i článek „Teplovzdušné vytápění kontra infra zářiče“, který 
sestavil autor Karl-Heinz Hittman a do češtiny přeložil neznámý překladatel. Pro odborníky 
netřeba komentáře, horší je to ovšem v případě laické zákaznické veřejnosti, kde zcela jistě 
„silou argumetů“ dojde k získání zakázek.  
 
Horší je ale situace, kdy jsou publikovány články odborníků, kteří ale vědomě překrucují 
nebo si k „obrazu svému“ upravují výchozí podmínky pro srovnávání otopných systémů tak, 
aby cíleně dosáhli výsledku a to v neprospěch zářičů. Takovým je i článek který napsal Prof. 
Dr. Ing. Peter Schmidt „ Rozdíly ve spotřebě tepla u obvyklých systémů vytápění velkých 
hal“, kde v článku již v úvodu zpochybňuje nejelementárnější tepelně technické axiomy a 
v závěru dokonce i „s veškerou skepsí“ i výpočtové normy.  K podobným praktikám 
s překrucováním fyzikálních faktů se řadí i někdy i výrobci, zpravidla takoví, kteří mají ve 
výrobním programu jen jeden druh zářičů, zpravidla tmavých. Podobně „vyniká“ i článek,  
Petra Vágnera „ Poznámky k výpočtu tepelného výkonu sálavého systému“.  
 
K této situaci vydatně přispívá i typicky český kocourkovský systém, kdy na jedné straně se 
zruší technická norma protože údajně nevyhovuje (ČSN 06 0215) ale na druhé straně 
žádnou novou nemáme.  Anebo nová je horší než ta stará, protože si ji upečou zpravidla 
ministerští úředníci bez zahrnutí připomínek odborné veřejnosti (ČSN 06 1008). Nezbývá se 
pak ohlédnout po okolních zemích, kde sice také pochybují o tom zda norma odpovídá 
současnému stavu technické úrovně výrobků a nejnovějším poznatkům, ale pokud nemají 
jinou, lepší, starou normu neruší. Takovou normou je například německá Technische Regeln 
Arbeitsblatt G 638/I pro otopná zařízení se světlými zářiči. Osobně neznám žádnou lépe a 
detailněji propracovanější. Dovolím si ji tedy použít pro demonstraci, jaké neregulérní a 
zavádějící způsoby, lze použít pro poškození konkurence.    
 
 
Poznámky k poznámkám P. Vágnera 
 
V Klimatizaci č.109 1/2000 vyšel článek Petra Vágnera z firmy Schulte CZ, s.r.o. „ Poznámky 
k výpočtu tepelného výkonu sálavého systému“. Autor zde na „faktech“ dokládá, že nejlepší 
a nejsprávnější komponenty pro sálavé vytápění jsou jedině t.zv. kompaktní zářiče. S 
přihmouřením obou očí by pak ještě, při velké nouzi, vzal na milost tmavé zářiče firmy 
RAYONARD GAZ. 
 
Závěrem pak porovnává při stejných parametrech výpočtu a rozdílných předpokladech 
stejnou halu s instalovaným vytápěním jednou s kompaktními a podruhé se světlými zářiči. 
Výsledkem je zdrcující porážka světlých zářičů jednak proto, že s nimi instalovaný výkon je , 
podle autora,  vyšší o 28 % , rozdíl ve spotřebě plynu v neprospěch světlých zářičů 52 000 
m3, v korunách o 260 000 Kč a v „nesrovnatelně“ kratší životnosti oproti kompaktním, které 
,podle autora, mají životnost 25 let. 
 
Vezměme to popořádku. Nevím jakou metodiku použil autor pro výpočet zařízení 
s kompaktními zářiči, uvádí ale v článku tepelné ztráty pro zmíněnou halu 100 x 24 x 10 m a 



kompakty 719 kW, kdežto pro světlé mu vychází 1003 kW! Pokud ale použijeme v mnoha 
tisících případů osvědčenou metodiku pro výpočet světlých zářičů podle německé normy     
G 638/I obdržíme tepelné ztráty 613 kW. Slovy maxipsa Fíka „Vida, vida, pravil pan učitel“. 
Dále, podle téže normy vypočítaná spotřeba zemního plynu se světlými zářiči vychází na 30 
180 m3. Vida , vida.    
 
V informaci Petr Vágner apeluje na projektanty aby si uvědomili, že „tepelné ztráty“ jsou 
nepřenosné z jednoho systému na druhý a nezbývá tedy než s ním souhlasit, ovšem v jeho 
neprospěch. Nevím jenom, co znamená autorova myšlenka, že při posuzování nabídek se 
nemá kalkulovat pouze s cenou za jeden kW instalovaného výkonu, ale uvědomit si její 
hodnotu. Pokud by měl na mysli životnost výrobků pak firma GoGaS se může pochlubit 
zákazníky, kteří koupili světlé zářiče před 40 lety a ještě dnes s nimi topí.  
 
Další značné výhrady má k určení sálavé účinnosti světlých zářičů, která se dle něj určuje 
velmi těžce a odhaduje ji podle normy z roku 1962 ČSN 06 0215 (už neplatné) na 45 %. 
Pravděpodobně se domnívá, že se pokrok i technická úroveň u světlých zářičů zastavily 
rovněž v roce 1962. I tady lze doporučit autorovi a dalším zájemcům nahlédnout do německé 
normy DIN 3372, část 4, obrázek 6, kde je uveden podrobný popis měření sálavé účinnosti, 
právě u světlých zářičů. 
Renomovaná firma si zjišťuje údaj o sálavé účinnosti, protože je to jeden z nejdůležitějších 
technických údajů, velkou měrou ovlivňující celou vytápěcí soustavu a hlavně spotřebu 
plynu. Firma GoGaS uvádí pro svoje výrobky ve veřejné technicko obchodní dokumentaci 
charakteristické číslo zářiče (viz požadavek podle nové požárnické normy ČSN 061008, čl. 
5.0.5) které je jen jiným vyjádřením sálavé účinnosti. Ta pro zářiče GoGaS KOMBIMAX KMI 
činí 69 %, tedy údaj o 53 % vyšší oproti odhadu autora!  
 
Podobně to dopadne při stanovení teploty odcházejících spalin, kterou P. Vágner „aby se to 
lépe počítalo“ odhaduje na 1000oC a netroufá si ji změřit, kvůli obavě z poškození teploměru, 
který byl jen do 550oC. Nesmyslný údaj 1000oC, je opět jedním z dalších, schválně 
nesprávných, předpokladů ktomu, aby výsledek vyzněl v neprospěch světlých zářičů.  
Světlé zářiče ale spalují plyn téměř „bezplameně“ na keramické desce za teploty přibližně 
850oC. Při této teplotě dochází nejnižším možným emisím NOx a to v hodnotách 10x nižších 
než při spalování plynu v ostatních atmosférických hořácích za teplot okolo 1500oC. Není 
proto zatím znám lepší způsob spalování plynu než ve světlém zářiči.  
 
Pokud teplota spalování plynu u světlého zářiče činí asi 850oC, nevím kde by se měla vzít 
teplota spalin 1000oC. Skutečně změřená teplota spalin obnáší  250oC na okraji korýtkového 
reflektoru, obráceného ústím k podlaze. Po dosazení správné teploty do jeho vzorce pro 
výpočet ztráty  QP / QV = 1m3 . 250oC . 0,33/1kW = obdržíme 8,25 % namísto 33 %. Opět 
podstatně jiný výsledek než uvádí autor.  
 
Pokud navíc budeme považovat za „komínovou“ ztrátu odchod povinně odvětrávaného 
vzduchu z haly ,t.j. směsi vzduchu a spalin, které mají v ústí větracích otvorů teplotu okol 
30oC, a dosadíme opět do jeho vzorce, vyjde nám komínová ztráta pro světlé zářiče pouze   
1 %. ! Této hodnoty Kompakty nikdy nemohou dosáhnout.  
 
Na tomto příkladě ze demonstrovat, jak lze „žonglovat“ s pojmy tak, aby byly přizpůsobeny 
podle momentální potřeby. 
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