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Úvod 
 
Instalaci a provoz otopného zařízení lze posuzovat s ohledem na interakci s osobami, předměty a 
prostředím. Z těchto základních vztahů se odvíjejí další specifické požadavky, které musí být v 
souladu s příslušnými hygienickými, bezpečnostními a ekologickými předpisy. 
Hlavními požadavky na moderní vytápěcí systém jsou tedy : 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.  
 
V průmyslově využívaných halách a podobných velkoprostorových objektech se nejčastěji 
používá přímého nebo nepřímého teplovzdušného, podlahového nebo sálavého vytápění.  
Z energetického hlediska je sálavé vytápění zvláště zajímavé, neboť proti ostatním 
konkurujícím systémům nabízí nepřehlédnutelné výhody. 
V dalším bude pojednáno o přímotopných plynových infrazářičích, jako základních prvcích 
nejhospodárnějšího otopného systému pro uvedené případy užití. 
 
 
Plynové infrazářiče 
 
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, 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. 

 
Obr. 1 - Konstrukce 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, při 
záměrně snížené teplotě 
"plamene" asi 850 - 900oC.   
Keramická deska tak vyzařuje 

energii v infračervené části spektra (sálá), která teprve po dopadu na tělesa se přemění na teplo. 
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Plyn je ve světlých zářičích spalován hygienicky nezávadně 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 ).       
 
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.   
 
Světlé infrazářiče jsou vyráběny ve výkonech od 5 do 40 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 kapalný plyn. 
 
 
 
Tmavé zářiče 
 
Výzkumem a hledáním dalších alternativ úsporného halového sálavého vytápění  byl nalezen další 
produkt,  plynový spotřebič - tmavý zářič, jako smysluplný doplněk k léty osvědčenému světlému 
zářiči. Otopný systém s tmavými zářiči získal  v posledních  letech na významu. 
 
Obr. 2 - Klasické uspořádání tmavého infrazářiče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Princip spalování plynu v uzavřeném spotřebiči, ovšem za vysokých teplot, vede k 10 x vyšším 
koncenracím škodlivin ve spalinách a proto je nutné je potrubím odvádět mimo vytápěný prostor. 
Naopak nízká povrchová teplota okolo 500o C, předurčuje tento infrazářič pro použití v nižších halách 
a s menším objemem prostoru. Výkony se bohybují od 15 kW do 40 kW, u speciálních druhů až do 
200 kW. 
 
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".  
 
Povrchová teplota části  trubice vedoucí od hořáku je značně vyšší než druhé části trubice, vedoucí od 
ohybu k odtahovému ventilátoru a proto intenzita sálání takového zářiče vzhledem k podélné i příčné 
ose je značně  rozdílná a nerovnoměrná.  
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Technické podmínky pro instalaci zářičů 
 
Protože konkurenční soutěž mezi výrobci obou druhů zářičů je občas veden neseriozními argumenty, 
budou dále uvedeny nejdůležitější obecně pojaté rozdíly mezi světlými a tmavými infrazářiči ve 
vztahu k podmínkám použití a instalace. 
 
 
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. Měřením nezávislých institucí byly prokázány 
úspory až 50 % i více [2] [3]. 
 
Obr. 3 - Porovnání energetické náročnosti otopných systémů  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, jako důležité veličiny, potřebné pro ohřátí lidí a 
předmětů v sálavě  vytápěném prostoru.  
 
Protože hodnotu sálavé účinnosti někteří výrobci udávají odhadem, neseriozně nebo z konkurenčních 
důvodů odlišně,  je jednoznačná metoda měření této veličiny velmi potřebná a z hlediska harmonizace 
evropských technických norem byla již zpracována a navržena. Teprve, až všichni výrobci si podle 
této metodiky nechají svoje výrobky přezkoušet, bude umožněno přímé srovnání různých výrobků. 
Regulace výkonu sálavého vytápění s plynovými infrazářiči by měla probíhat alespoň dvoustupňově. 
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. 
 
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. 
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Ekologie 
 
Otopné sálavé systémy se vyznačují, vzhledem k použitému principu funkce, tepelným příkonem 
značně sníženým  oproti teplovzdušnému vytápění. To má za následek podstatně niží množství 
produkovaných exhalátů. Také použitý princip spalování, především u světlých zářičů, vede k 
pronikavému snížení škodlivin v exhalátech.  
 
Velmi snadná regulace sálavého systému a další možnosti, jako například provoz zón v jedné hale s 
různými teplotami nebo jenom místní vytápění pracovišť, významně přispívají ke snížení zátěže 
životního prostředí a to v absolutních hodnotách. 
 
Pro velikost potřebného tepelného výkonu pro sálavé vytápění objektu není rozhodující, 
jestlipoužijeme systém se světlými nebo s tmavými infrazářiči, protože pro oba systémy platí stejné 
zákony fyziky sálání. Platí to ovšem jen v tom případě, kdy mají  zářiče stejnou sálavou účinnost. 
 
K zajištění vyšší sálavé účinnosti tmavých zářičů jsou potřebné konstrukční úpravy jako je  izolace, 
čela reflektorů apod. jako u světlých zářičů. I když se cena zářičů tím zvyšuje, dojde k podstatným 
úsporám plynu. 
 
Obr. 4 - Úspory energie při použití izolovaných zářičů typ KMI oproti neizolovaným typu M 
 

 
 
Celková účinnost otopného zařízení s tmavými zářiči (cca 90 %) je nižší oproti světlým zářičům kde 
činí 95 %, což znamená, že odpovídajícím způsobem musí být zvýšen i instalovaný výkon zářičů v 
hale. 
 

 Ke standartu regulačního zařízení otopného systému, odpovídajícímu současné době, patří nastavení 
libovolné požadované prostorové teploty,  volba časového intervalu vytápění, snížení teploty mimo 
provozní dobu, vytápění jednotlivých pracovišť s různými teplotami, optimalizace náběhu zařízení 
podle průběhu venkovní teploty, protimrazová automatika a další možnosti. 

 
  



Bezpečný provoz 
 
Vzdálenost předmětů nacházejících se v dosahu přímého sálání infrazářičů musí být taková, aby v 
žádném případě nemohlo dojít k jejich ohřátí na teplotu vyšší než je 85oC. Tato vzdálenost závisí na 
tzv. charakteristickém čísle infrazářiče a udává jej každý renomovaný výrobce infrazářičů. Mimo jiné 
vyjadřuje sálavou účinnost zářuče a to jako jeho převrácenou hodnotu. 
 
Bezpečná vzdálenost plynového infrazářiče od hořlavého předmětu se stanovuje při typových 
zkouškách a certifikaci spotřebiče zkušebnou ale v žádném případě nemůže být menší než 2 m. 
 
Jako další důležité hledisko tepelného působení infrazářičů na okolní předměty se pokládá vzdálenost 
hořlavých předmětů a konstrukcí mimo dosah přímého osálání zářičem avšak dotčených působením 
jednak provozní teploty pláště zářiče a za druhé teplotou vystupujících spalin. 
 
Také vzdálenosti hořlavých předmětů umístěných vedle zářiče(stěny a pod) a nad ním (střešní plášť, 
strop) určuje výrobce v součinnosti se zkušebnou podobným způsobem a v takovém smyslu jako v 
předešlých odstavcích. 
 
  
Hygienické podmínky 
 
Je prokázáno, tepelná pohoda osob ve vytápěném prostoru je určena spolupůsobením  teploty vzduchu 
a intenzitou osálání. Tento efekt je vyhodně využíván při provozu plynových infrazářičů, kdy jejich 
vyzařováním sálavé složky energie je i  při  nízké teplotě vzduchu zajištěna tepelná pohoda. Nižší 
teplota vzduchu je zdravější a je vnímána příznivě jako občerstvující faktor.   
 
Sálavé teplo působí tam kde je ho zapotřebí, tj. dole, v prostoru kde se zdržují osoby. Stoupání teploty 
vzduchu s výškou haly je zanedbatelné a proto nedochází ke vzniku polštáře o vysoké teplotě pod 
stropem, který způsobuje zvýšené ztráty  tepla. Již krátce po startu zářičů je zřetelně vnímáno teplo, s 
podobným efektem jako má sluneční svit při nižších teplotách vzduchu. 

 
Sálání zářičů prostupuje téměř bezztrátově vytápěným prostorem a dopadem na předměty a osoby se 
přeměňuje na teplo. Při tomto druhu přenosu a vzniku tepla není zapotřebí pohybu vzduchu, čímž 
odpadají nepříjemnosti známé při provozu teplovzdušných systémů jako je hluk, značné stoupání 
teploty s výškou, zvýšená prašnost apod. 
 
Přes nepatrné koncentrace škodlivin ve spalinách u otopného systému se světlými zářiči je nutné je 
odvádět mimo vytápěný prostor podle platných norem. A to buď zvláštním zařízením na přímý odvod 
spalin (téměř se nepoužívá) nebo nepřímo,  pomocí výměny vzduchu nejlépe mechanickým větráním v 
zaručeném množství alespoň 30 m3/hod na 1 kW instalovaného výkonu zářičů. To lze docílit střešními 
ventilátory pracujícími se zpětnou vazbou v souběhu s chodem zářičů.  Ventilátory mají být 
instalovány alespoň v úrovni zářičů nebo lépe výše.  
 
Instalační výška zářičů by neměla být nižší než 4 m a také objem haly má obnášet minimálně 20 m3 na 
kW instalovaného výkonu. 
 
Hodinová spotřeba vzduchu odpovídá přibližně výměně vzduchu v hale 0,1 - 0,4 za hodinu. Normální 
výměna vzduchu infiltrací v průmyslových halách činí 0,7 až 2 násobek objemu za hodinu podle 
těsnosti obvodového pláště objektu. To znamená, že množství vzduchu potřebné pro provoz světlých 
infrazářičů je kryt přirozenou výměnou vzduchu a nevznikají proto žádné přídavné energetické 
náklady. 
 
Tmavý zářič nelze bez zvláštního schválení nelze provozovat bez přímého odvodu spalin potrubím. 
Také střešní nebo stěnové ventilátory, potřebné pro nepřímý odvod spalin při provozu světlých zářičů, 
v tomto případě odpadají a jsou nahrazeny odtahovými ventilátory.   



 
Při vyšším obsahu prachu v prostorách haly je ale nutné použít zvláštní přívod čistého spalovacího 
vzduchu k tmavým zářičům. 
 
Oproti světlým zářičům musí být zařízení na odvod spalin od tmavých zářičů každý rok odborným 
kominickým závodem vyčištěno a zkontrolováno. 
 
Tmavé zářiče mohou být instalovány v nižších a menších prostorách neboť pro ně platí požadavek jen 
10 m3 obestavěného prostoru na kW instalovaného příkonu.  
 
Rozložení intenzity osálání plynového infrazářiče na vztažnou rovinu je velmi závislé na výkonu 
zářiče a jeho instalační výšce.  V důsledku vyšší povrchové teploty je intenzita sálání světlého zářiče 
při stejné instalační výšce a stejném výkonu větší. Z toho důvodu lze světlý zářič instalovat do výšek 
okolo 10 m i podstaně vyšších a přesto dosáhnout dostatečné intenzity osálání vytápěného prostoru.  
 
Tmavý zářič je vhodnější  při instalacích ve výškách  5 m a nižších. Protože povrchová teplota 
tmavého zářiče je nižší, může být vyjímečně instalován i níž než 4 m, bude-li ale zaručeno, že 
intenzita osálání nepřekročí ve vytápěném prostoru, kde se zdržují osoby, 200 W/m2.  
 

Obr. 5 - Intenzita sálání tmavého infrazářiče s rozdílným uspořádáním sálavých trubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z obrázku  je evidentní, jaký podstatný vliv má konstrukční uspořádání stejného komponentu (sálavé 
trubice) na průběh intenzity sálání v rovině příčné k podélné ose tmavého zářiče u obvyklého 
provedení s trubicemi vodorovně a nové konstrukce s trubicemi nad sebou, samozřejmě, při stejném 
tepelném výkonu. Z obrázku je evidentní rovnoměrnější intenzita a symetrie sálání zářiče nové 
konstrukce a jeho vyšší sálavá složka, která ještě ve vzdálenosti 8 m  od zářiče obnáší 40 % maximální 
hodnoty pod zářičem, oproti pouhým 25 %  u zářičů obvyklé konstrukce.  



Navíc, rozložení intezity pod zářičem s novým uspořádáním trubice je téměř symetrické. Naproti tomu 
u obvyklého provedení zářiče je patrný vliv teplejší části trubice na nerovnoměrné rozložení intenzity 
osálání. 
 
Protože přenos tepla sáláním je úměrný čtvrté mocnině absolutní teploty sálavého tělesa,  je 
nerovnoměrnost sálání v podélné ose tmavého zářiče osobami nepříznivě vnímána a v důsledku této 
skutečnosti je optimální naprojektování otopného zařízení s tmavými infrazářiči obtížnější. 
 
 
Projektování 
 

   Aby sálavé vytápění prostoru s pobytem osob splňobvalo všechny dříve uvedené podmínky, musí být  
správně navrženo, pečlivě instalováno a každé otopné zařízení s infrazářiči musí být samostatně 
naprojektováno. Jen tak lze eliminovat někdy oprávněné připomínky k provozu sálavého vytápění.    

 
 Při projekci sálavého vytápění,  musíme podle výchozích parametrů budovy  a  zadaných podmínek, 

určit pro zajištění tepelné pohody : druh zářičů,  jejich jednotkový výkon,  optimální instalační výšku a 
rozestupy jednotlivých zářičů. 

 
 Rozhodující pro komfortní a rovnoměrné osálání vytápěného prostoru s pobytem osob je proto znalost 

sálavé účinnosti a diagramu  osálání použitých infrazářičů. Sálavou charakteristiku zářiče je možné 
významně ovlivnit geometrií reflektoru zářiče.  

 
Pomocí parabolických reflektorů lze například docílit vysokých hodnot intenzity sálání pod zářičem 
zavěšeným ve větší výšce. Rozevřený tvar reflektoru naopak umožní osálání větší otápěné plochy.  

 
 Integrací jednotlivých diagramů intenzit sálání pro více zářičů obdržíme model  osálání vytápěné 

plochy. Pomocí speciálního výpočetního programu lze libovolně simulovat  i komplikovanější  
uspořádání zářičů v hale při otápění pracovních staqnovišť. Obrázek 6 znázorňuje graficky průběh 
osálání 3 pracovních stanovišť v hale pomocí 8 světlých infrazářičů. Takto lze matematickým 
modelem prozkoumat výslednou teplotu  a rozložení teplotního pole v prostoru vytápěném infrazářiči. 

 
Obr. 6 - Matematický model osálání haly 
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