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Spotřeba energie sálavého vytápění se světlými infrazářiči 
 
Úvod 
 
Teplovzdušné a sálavé vytápění jsou známy jako systémy pro vytápění velkých prostorů. 
Jedním z nejdůležitějších rozdílů je spotřeba energie u těchto systémů. Spotřeba energie závisí 
na tepelných ztrátách a charakteru užívání objektu  provozovatelem vytápění. 
 
Argumenty 
 
Často dochází z konkurenčních důvodů k věcně nesprávným výrokům, že při provozu 
sálavého vytápění (Obr. 1) nevzniká žádná nižší spotřeba tepla než u teplovzdušného topení a 
že tato spotřeba neodpovídá nižším teplotám vzduchu v objektu. Avšak fyziologicky i 
fyzikálně je správné, že jak tepelné ztráty prostupem tak i ztráty větráním přímo úměrně 
odpovídají rozdílu mezi venkovní a vnitřní teplotou vzduchu. 
 
Obrázek 1: Hala se světlými zářiči 
 
U sálavého vytápění díky sálavé teplotě, 
t.zn. v důsledku působení intenzity 
sálání na osoby a předměty ve 
vytápěném prostoru, může být 
provozována nižší teplota vzduchu. 
Podle zákonitostí výpočtu spotřeby tepla 
a známých vztahů  
 
QP = A . k . (ti - te)         
QV  = V . cp . γv . n .  (ti - te) 
 
musí potom být, jak pro ztráty 
prostupem tak i pro ztráty větráním, 
výpočtový rozdíl teplot   ∆t = (ti - te) 
mezi „vnitřkem“ a „venkem“ u sálavého 
systému nutně menší. V závislosti na 
sálavé účinnosti posuzovaného sálavého 
otopného systému je proto teplota 
vzduchu při stejné pohodě až o 6 K nižší 
a QP a QV  jsou proporcionální ∆t.  Tyto 
souvislosti s venkovní teplotu jsou 
uvedeny na obrázku 2 [1]. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obrázek 2: Vliv otopných systémů na teplotu vzduchu 
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Vyjdeme-li z toho, že potřeba tepla je srovnatelná se spotřebou energie, potom pro příslušný 
otopný systém je nutné započítat na vstupu i výstupu objektu všechny použité druhy energií 
včetně elektrické. 
 
Rozdíly ve spotřebě energie zmíněných vytápěcích systémů jsou, přinejmenším mezi 
teplovzdušným a sálavým vytápěním, natolik velké, že se, jak praxe ukazuje, mohou pomocí 
měření stanovit i prokázat. 
 
Fakta 
Při určování výchozích podmínek pro výpočet tepelných ztrát u těchto otopných systémů se 
opakovaně vychází z velmi malého přirozeného větrání hal infiltrací, například n = 0,2 h-1 
objemu vzduchu za hodinu, což je ale pro velké prostory neobvykle nízká hodnota. 
 
Údaje o přirozené výměně vzduchu přirozeným větráním lze nalézt v literatuře. MOURET a 
NESSI [2] provedli během otopného období větší počet měření přirozené infiltrace 
v hodnotách od n = 0,2 až n = 2,3 h-1. DICK [3] experimentálně zkoumal přirozenou výměnu 
vzduchu v rozmezí n = 0,92 h-1 až n = 4,6 h-1. LABOHM [4] v obytných prostorách 
s uzavřenými okny a dveřmi, naměřil výměnu vzduchu n = 0,25 h-1 až n = 2,8 h-1. Při otevření 
dveří pro trvalé větrání prostoru stoupla hranice výměny vzduchu až na n = 4,05 h-1. 
 
Přenesením těchto hodnot na podmínky velkoprostorových průmyslových hal, které, 
v důsledku velkých vrat a jednoduchého zasklení, jsou významně „netěsnější“ než obytné a 
kancelářské prostory, se ukazuje, že hodnoty větrání n = 0,8 h-1 až n = 1 h-1 jsou velmi 
realistické a proto také v praxi při výpočtu tepelných ztrát nejčastěji uvažované. 
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Bohužel, dosud nejsou z literatury známé žádné, experimentálně zjištěné, hodnoty pro 
přirozenou výměnu vzduchu ve velkých halách. Nechají se ale vzít do  úvahy hodnoty 
zmíněné v pramenu BECKER [5],  používající výpočetní vztahy uvedené v 
pramenech MOURET a NESSI [2] a DICK [3]. 
 
Bývá-li porovnáván sálavý otopný systém s teplovzdušným, pak je často sálání uvažováno 
jako vyzařování horizontální rovinné desky. To je ale správné jen pro sálavé panely, 
představující velkoplošný sálavý systém a nikoliv pro, dnes v praxi stále více používané, 
tmavé nebo světlé plynové infrazářiče. Právě tyto zářiče jsou, téměř bez výjímky, opatřeny 
reflektory a proto jejich záření je směrováno dolů. Navíc při správném návrhu sálavého 
vytápění je zamezeno osálání stěn ohraničujících vytápěný prostor. Obrázek 3 znázorňuje, 
průběh intenzity osálání podlahy haly v závislosti na různých instalačních výškách zářiče. 
Z průběhu osálání vyplývá, že prakticky nemůže docházet k ohřátí stěn osáláním a tím ke 
zvýšení ztrát tepla prostupem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3: Intenzita sálání zářiče na podlahovou plochu  
 
Při posuzování vlivů na potřebu tepla u teplovzdušného vytápění se často uvažuje s 
vertikálním teplotním gradientem o hodnotě 0,3 K/m. Z literatury je ale známo, že v závislosti 
na výstupní teplotě distribučního vzduchu teplovzdušného agregátu tento gradient dosahuje 
hodnot od 1 K/m do 3 K/m. 
 
A pouze při navracení značně teplého podstropního vzduchu zpět k podlaze pomocí stropních 
ventilátorů, což ale představuje další investice a přídavnou spotřebu elektrické energie, lze 
dosáhnout vertikálního teplotního gradientu asi 0,6 K/m až 0,8 K/m. 
 



Naproti tomu, u sálavého vyápění se tento gradient pohybuje, až po instalační výšku zářičů, 
od 0,1 K/m do 0,4 K/m. 
 
Z těchto experimentálně zjištěných faktů vyplývá, že v důsledku vyšších hodnot vertikálního 
teplotního gradientu, ve střední a horní partii prostoru haly u teplovzdušného vytápění musí 
být tepelné ztráty prostupem větší než u sálavého otopného systému.  Zde neexistuje 
kompenzace tohoto fenoménu neboť vliv vertikálního teplotního gradientu na celkovou 
teplnou ztrátu má velký význam. 
 
Výpočet 
 
Téma „ Zvýšení teploty nad zářiči“ je občas zmiňováno s tvrzením, že podíl konvekčního 
tepla a jeho stoupání nahoru není přínosem k vytápění haly, nýbrž vede k nezamýšlenému 
ohřívání podstřešního prostoru. Přitom se ale zapomíná, že sálavá složka světlých zářičů, 
například 60 %, slouží k ohřátí požadovaného „dolního“ prostoru a 40 % stoupajícího tepla 
kryje tepelné ztráty horního prostoru. Dokladovat to lze na základě následujícího příkladu 
výpočtu (Tabulka 1) : 

A B C 
Otopný systém : Teplovzdušný Sálavý 

Délka haly : 
Šířka haly : 
Výška haly : 
 
Výchozí podmínky : 
 
Přirozené větrání haly : 
Venkovní teplota : 
Výsledná teplota v hale : 
Teplota vzduchu v hale : 
Výpočtový rozdíl teplot : 
Součinitel prostupu podlahy : 
Součinitel prostupu stěnou : 
Součinitel prostupu střechou : 

90 m 
60 m 
8 m 

 
 
 

n = 0,5 h-1 

te = -12 oC 
tg = 17 oC 
ti = 17 oC 
∆t = 29 K 

kpdl = 0,874 
kstn

 = 0,874 
kstř = 0,514 

90 m 
60 m 
8 m 

 
 
 

n = 0,5 h-1 

te = -12 oC 
tg = 17 oC 
ti = 14 oC 
∆t = 26 K 

kpdl = 0,874 
kstn

 = 0,874 
kstř = 0,514 

Tepelná ztráta prostupem QP 399,9 kW 319,0 kW 
Tepelná ztráta větráním QV 225,5 kW 202,2 kW 
Celková tepelná ztráta QC 625,4 kW 521,2 kW 
 
Při instalační výšce zářičů 6 m vychází  pro „spodní“ část haly tepelná ztráta QSpd : 
    Qpdl  =   51,9 kW 
       0,75 Qstn  =   40,9 kW 
       0,75 QV   = 151,6 kW 
               QSpd =  244,4 kW 
což představuje 46,9 % celkové tepelné ztráty. 
 
Tepelná ztráta „horního“ prostoru haly činí tedy 53,1 % z celkové ztráty a na její pokrytí se 
podílí 40 % konvekčního tepla zářičů a teplý vzduch „vyrobený“ ohřátou podlahou a tedy 
stoupající vzhůru. Sáláním se zvýší teplota podlahy o 2 K až 4 K nad teplotu vzduchu 
bezprostředně nad podlahou a tím dochází k ohřívání vzduchu. Rozdílem teplot podlahy a 
vzduchu bezprostředně nad podlahou předává podlaha teplo vzduchu. Tak vzniká i při 



provozu sálavého vytápění velmi malý vertikální gradient teploty vzduchu směrem nahoru o 
hodnotách 0,1 až 0,4 K/m. 
 
Pro uvažovaný případ, kdy jsou zářiče instalovány ve výšce 6 m, při vertikálním gradientu asi 
0,33 K/m, vychází teplota vzduchu ve výšce zářičů cca 16 oC, což odpovídá zadání výchozích 
podmínek teploty vzduchu v hale 14 oC. 
 
Horní část haly, tedy prostor nad instalační rovinou zářičů, má obsah 25 % z celkového 
objemu haly VCelk, tj. 10 800 m3. Teplota unikajících spalin, experimentálně zjištěná u zářiče 
se sálavou účinností  60 %, činí asi 250oC a při jejich objemu cca 1,1 m3/kW pro náš případ 
vychází jejich množství asi 580 m3. Tyto spaliny ohřívají vzdušný obsah horního prostoru 
haly. Pokud by teplý vzduch nepředával žádné teplo střešní konstrukci, vycházela by střední 
teplota vzduchu, s ohledem na výchozí podmínky našeho příkladu a směšovací pavidlo, ϑstř = 
28 oC. 
 
Tento krátký výpočet ukazuje, že zvýšení teploty v podstřešním prostoru nad zářiči lze snadno 
vypočítat a není potřeba její výši odhadovat, protože odhad může vést k značně neobjektivním 
výsledkům. Mimo to by bylo, jak jsme právě objasnili, věcně nesprávné uvažovat, že 
konvekční podíl tepla zářičů je činný dole.  Naproti tomu je zcela jasné, že otopný systém se 
světlými infrazářiči v důsledku nepřímého odvodu spalin způsobí zvýšení teploty 
zkoumaného prostoru a tím i pokrytí tepelných ztrát této části haly. Dále je důležité, že 
zvyšování teploty tohoto prostoru je nepřímo úměrné sálavé účinnosti zářičů. Proto výrobci 
zářičů intenzívně a úspěšně pracují na zvyšování, již tak vysoké, sálavé účinnosti svých 
produktů. Naopak, se zvýšením provětráváním haly ohřátí prostoru klesá. 
Pro zde popisovaný příklad se vymění za hodinu v hale při přirozeném větrání n = 0,5-1, 
vzduch o objemu 21 600 m3. Při tepelných ztrátách objektu 521,2 kW, podle tabulky 1, 
sloupce C a při celkové účinnosti sálavého otopného zařízení 95 %, musí být instalovaný 
příkon zářičů 594 kW.  Pro nepřímý odvod spalin o předepsané hodnotě 30 m3/kW (pozn. 
překladatele: podle nové normy EN 13410 jen 10 m3/kW),  musí odváděné množství vzduchu 
činit 16 500 m3 za hodinu chodu zářičů. To je menší množství než činí přirozená výměna 
vzduchu větráním a podle DVGW-G 638/I, odstavce 2.2.2. při nepřímém odvodu spalin 
potom nemusí být dodatečně připočítána tepelná ztráta větráním. 
Odůvodnění vyplývá z faktu, že mechanické větrání pracuje vždy s většími silami než, které 
vznikají u přirozené výměny vzduchu. Přirozené větrání umožňují spáry v oknech, dveřích, 
vratech a porézní prodyšnost stavebních materiálů z nichž je objekt vystavěn. Porézní 
prostupnost je ale podle pramenu Labohm [4] tak nízká, že ji lze oproti přirozené výměně 
vzduchu zanedbat. 
 
Proto můžeme, při argumentaci proti mechanicky prováděnému odvodu spalin u světlých 
zářičů, nepřehlédnout, že podle odílu 3.5,  DVGW G 639/I můžeme jako otvory pro přívod 
vzduchu považovat i okenní a dveřní spáry, pokud je jejich průřez neměnný. Ale i tyto 
netěsnosti zapřičiňují přirozené větrání prostoru v důsledku tlakových rozdílů ∆p mezi 
vnitřním prostředím a venkovní atmosférou. Tyto tlakové rozdíly vznikají na základě 
teplotního rozdílu vnitřního a venkovního vzduchu, jsou ovlivňovány silou a směrem větru ( i 
když podléhají silným změnám [4, 7] ) a dosahují hodnot okolo 10-1 mbar. 
 
Pouze když objem nucené výměny vzduchu pro odvodu spalin je větší než proudění vzniklé 
přirozeným větráním, nasávají odtahové ventilátory více čerstvého vzduchu do haly, což vede 
ke zvýšení ztrát tepla větráním. Ve zvoleném příkladu podle tabulky 1 je ale množství 
odváděného vzduchu menší než množství vzduchu  větraného přirozeným způsobem. Není 



tedy správné, pokud se uvažuje paušálně, že v důsledku funkce odtahových ventilátorů musí 
vždy docházet ke zvýšení spotřeby tepla až přes 30 %. 
 
Pokud se nyní bude spotřebu energie posuzovat přesněji, je evidentní, že nejenom samotný 
rozdíl tepelných ztrát z tabulky 1 je důležitý. Jak bude dále uvedeno, za pozornost stojí i 
faktory uživatelské charakteristiky. Jedním z faktorů patří doba náběhu otopného zařízení, 
která u teplovzdušného systému činí asi 2 hodiny, kdežto sálavé vytápění vyžaduje jen asi 0,5 
hodiny.  
 
Směrné hodnoty jsou uvedeny  v tabulce 1, které platí pro nejnižší výpočtovou teplotu -12oC a 
zemní plyn s výhřevností 10 kW/m3. Tabulka 2 naproti tomu ukazuje odpovídající údaje  
spotřeb plynu a elektrické energie za den s pracovní dobou 7 hodin. 
 
Obrázek 4 :  Diagram s hodnotami podle tabulky 2. 

0

100

200

300

400

500

600

1 2

Teplovzdušné               Sálavé vytápění

Plyn m3
Elektřina kWh

 
 
Závěrečné poznámky 
 
Již více než 40 let se výpočty, projektování a instalace sálavého vytápění provádějí podle 
předpisů DVGW, se zohledněním nejnovějších poznatků o světlých zářičích obsažených 
v pracovním listě G 638/I. Praktické zkušenosti ukazují, že není důvodů k zpochybňování 
výpočtu tepelných ztrát podle DVGW-G 638/I, kdy například tepelná ztráta větráním, 
v důsledku nezahrnutí paušální hodnoty dodatečného odvodu vzduchu, vychází zdánlivě příliš 
malá a proto by se mohlo zdát, že hala podle výchozích podmínek nebude dostatečně 
vytápěna. Konkurenční boj při nabídkách halových vytápění nedává žádnou možnost 
zakalkulovat při výpočtu tepelných ztrát rezervu, která by v případě chybného výpočtu ztrát 
odvětráním mohla být použita na zahlazení chyby. Kromě toho, tisíce uskutečněných vytápění 
se světlými zářiči potvrzují, že haly jsou vytápěny tak, jak bylo vypočítáno.  
 



Použité výrazy  
 
Zkratka Rozměr  Význam 
 
atop  [K/m]   vertikální gradient teploty vzduchu 

S  [m²]   plocha 

cp  [W/m³K]  měrné teplo vzduchu 

ϑstř   [°C]   střední teplota 

k  [W/m²K]  součinitel prostupu tepla rovinnou stěnou 

kstř   [W/m²K]  součinitel prostupu tepla střechou 

kpdl  [W/m²K]  součinitel prostupu tepla podlahou  

kstn  [W/m²K]  součinitel prostupu tepla zdí 

n  [1/h]   přirozená infiltrace 

∆p  [mbar]   rozdíl tlaků mezi vnitřním a vnějším vzduchem 

Qpdl  [W]   tepelná ztráta prostupem podlahou 

QV  [W]   tepelná ztráta větráním 

QP  [W]   tepelná ztráta prostupem 

QSpd  [W]   tepelná ztráta dolní části haly 

QC  [W]   celková tepelná ztráta 

Qstn  [W]   tepelná ztráta prostupem zdí 

γV  [kg/m³]  měrná hmotnost vzduchu 

ti  [°C]   výpočtová vnitřní teplota vzduchu 

tg  [°C]   výsledná vnitřní teplota  

te  [°C]   výpočtová venkovní teplota 

∆t  [K]   výpočtový rozdíl teplot vzduchu 

VCelk  [m³]   celkový objem haly 
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Summary 
 
Very often heating systems for non domestic premises are compared as the consumption of 
heating energy is concerned. For a correct comparison physical and physiological differences 
have to be taken into consideration. Very important is the vertical gradient of room 
temperature, which is essentially lower for a radiant heating system than for a warm air 
heating system. The calculation and comparison of an example shows the very rational use of 
energy for a heating system with radiant heaters.  
 


