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1. ÚVOD 

V posledních letech zaznamenaly velkoplošné sálavé systémy prudký rozmach 
zejména v západní části Evropy. Pro své nesporné výhody, mezi které patří zejména zajištění 
tepelného komfortu bez vysokých nároků na spotřebu energie se však sálavé systémy začínají 
uplatňovat i u nás. Mezi sálavé systémy, jejichž výroba je uskutečňována na našem území a 
tudíž jsou cenově dostupné, patří systém s kapilárními rohožemi. 

 
 

2. VÝHODY A NEVÝHODY SÁLAVÝCH SYSTÉMU 

Jako každý systém, mají i sálavé systémy své výhody a nevýhody. Obecně je lze 
shrnout do následujících bodů. 

 
Výhody:  

• kvalita tepelného komfortu 
• nízká spotřeba energie 
• přívod minimálního množství čerstvého vzduchu 
• menší nároky na rozvody vzduchu 
• hlukové parametry 
• odpadá nebezpečí vzniku průvanu 

 
Nevýhody:  

• nebezpečí orosování povrchu (platí pro chlazení) 
• nelze jimi odvádět teplo vázané ve vodní páře 
• omezení výkonu 

 
Sálavý přenos tepla mezi člověkem a okolím v porovnání s konvekčním přenosem se 

jeví výhodným jak z hlediska vytvoření tepelné pohody tak z hlediska spotřeby energie.  
Hodnotícím kriteriem pro tepelnou pohodu v prostoru je operativní teplota to, která 

respektuje kromě teploty vzduchu ta i střední radiační teplotu tr a rychlost proudění vzduchu 
wa. Pro nízké rychlosti proudění lze (w ≤ 0,2 m/s) lze nahradit operativní teplotu výslednou 
teplotou tg , měřenou kulovým teploměrem.  
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Z uvedeného vyplývá, že na tepelnou pohodu má výrazný vliv povrchová teplota 

okolních ploch. V prostoru se sálavým vytápěním lze tedy udržovat poněkud nižší teplotu 
vzduchu. Naproti tomu v případě sálavého chlazení bude tepelného komfortu dosaženo při 
vyšších teplotách vzduchu, než je tomu u systémů s konvekčním přenosem tepla. 



3. SYSTÉM S KAPILÁRNÍMI ROHOŽEMI 

Kapilární rohože jsou tvořeny sítí tenkých plastových trubiček (vnější ∅ cca 3,5 mm) 
do nichž je rozváděna chladicí, nebo topná voda. Mezi jednotlivými kapilárami je poměrně 
malá vzdálenost (cca 30 mm), což ve spojení s malým teplotním spádem způsobí prakticky 
rovnoměrné rozložení povrchové teploty. 

Kapilární rohože se umísťují pod omítkou nejčastěji na strop, či na podlahu, ale 
mohou být umístěny i na stěnách místnosti. V některých aplikacích je možné jejich umístění i 
v podhledové konstrukci. Díky malým rozměrům kapilárních trubiček je tloušťka vzniklé 
omítky na stěnách přijatelných 10 - 15 mm. Taková tloušťka omítky umožňuje poměrně 
rychlou reakci celého systému. 

Kapilárních rohože je možné vyrábět prakticky v libovolných rozměrech, přesně dle 
objednávky na konkrétní zakázku. Na stavbu jsou kapilární rohože dodávány jako celky 
připravené pro montáž na konstrukci stěny, podlahy nebo stropu. 

 

 
 

Obrázek 1    Detail kapilárního systému 
 

Zatímco u chlazení je teplota vstupní vody omezena rizikem kondenzace na stěnách, u 
vytápění je omezující podmínkou asymetrie radiační teploty. 

Maximální provozní teplota systému s kapilárními rohožemi vyrobeného 
z polypropylenu je 65 °C. Běžně se teplota otopné vody například pro podlahové vytápění 
pohybuje kolem 40 °C, tak aby nebyla překročena maximální přípustná povrchová teplota 
29 °C. V případě použití systému pro chlazení se teplota přívodní vody volí ≥ 16 °C, z 
důvodu zabránění kondenzace vodních par na stěnách místnosti. Teplotní rozdíl odváděné a 
přiváděné vody bývá 2 až 4 K. 

Kapilární rohože lze instalovat prakticky na všechny stěny místnosti vč. stropu a 
podlahy. Velká teplosměnná plocha umožňuje vytápět prostor při nízké teplotě topné vody, 
která je blízká teplotě vzduchu v prostoru. Naopak chlazení je uskutečňováno při poměrně 
vysokých teplotách chladicí vody. 



3.1. VLASTNOSTI MATERIÁLU SYSTÉMU 

Kapilární systém bývá nejčastěji vyroben z polypropylenu PP-R (Obrázek 2), jehož 
vlastnosti umožňují vytvořit kvalitní výrobky s dlouhou životností. Mezi základní vlastnosti 
polypropylenu patří  

 
• dlouhá životnost (až 50 let) 
• hygienická nezávadnost 
• odolnost proti korozi, chemikáliím a zarůstání 
• nízká objemová hmotnost 
• vysoká ohebnost 
• snadná a rychlá montáž 
• nízké tlakové ztráty třením 
• ekologická nezávadnost 

 
I ostatní rozvody vody musí být zhotoveny z materiálů nepodléhající korozi tedy opět 

nejlépe z plastů, mosazi nebo z mědi. 
 

 
 

Obrázek 2   Granulát PPR 
 
 
4. MONTÁŽ SYSTÉMU 

Jak již bylo popsáno výše, kapilární rohože je možné umístit na libovolnou stěnu 
místnosti. Před vlastní pokládkou rohoží se na stěny místnosti umístí nejprve tepelná izolace. 
Při kladení izolačních desek je nutné vytvořit drážky pro zabudování rozváděcího a sběrného 
potrubí (Obrázek 2). Pokud jsou izolační desky připraveny jako podklad pro omítku, je možné 
začít s pokládkou kapilárních rohoží.  

Rohože se nejprve rozmístí na stěny dle plánu pokládky a připevní se ke stěně. Takto 
připevněné kapilární rohože se mezi sebou spojí polyfúzním svařováním. Po připojení potrubí 
na zdroj tepla/chladu je ještě nutné provést tlakovou zkoušku.  

Po úspěšném provedení tlakových zkoušek je možné nanést omítku o minimální 
tloušťce (zpravidla 10 mm).  

 



 
 

Obrázek 3   Detail umístění kapilárních rohoží u rohu místnosti 
 

 
 
Obrázek 4    Příklad montáže kapilárního systému na stěny a strop místnosti 
 
 



5. APLIKACE KAPILÁRNÍCH SYSTÉMU 

Kapilární systém je možné použít prakticky v jakékoliv budově.  Nízká stavební výška 
konstrukce s kapilárním systémem (cca 4 cm vč. izolace) umožňuje široké využití pro 
novostavby i rekonstrukce budov. Nejčastější a nejvýhodnější se jeví využití kapilárních 
systémů zejména pro 

 
• Nízkoenergetické domy 
• Rodinné domy 
• Bytové domy 
• Obecní stavby 
• Rekonstrukce panelových domů 
• Rekonstrukce historických objektů 

 
 

6. ZÁVĚR 

Velká teplosměnná plocha systému s kapilárními rohožemi umožňuje upravovat 
tepelný stav prostředí při střední teplotě teplonosné látky blízké teplotě vzduchu v prostoru. 
Zmíněný fakt umožňuje využití nízkopotenciálních zdrojů tepla, či alternativních zdrojů 
energie, jakými jsou především solární soustavy a soustavy s tepelným čerpadlem vzduch – 
voda, voda – voda (využití nízkopotenciálního tepla z vodních toků, podzemní voda) a země – 
voda (využívání tepla ze zemského polomasivu - zemní vrty, plošné zemní výměníky) 
s vysokým topným faktorem pro vytápění a chladicím faktorem pro chlazení.  

Vyžití kapilárních systémů ve spojení s alternativními, nebo nízkopotenciálními zdroji 
tepla vede k udržení optimálního tepelného stavu prostředí, s minimálními nároky na spotřebu 
primární energie. 
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