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ANOTACE 

Se zvyšujícími se nároky na pohodu prostředí a tím i na tepelný komfort osob a zároveň se 

snahou o snížení spotřeby energie je nutné klást si otázku jak takových zdánlivě 

protichůdných požadavků dosáhnout. Sálavé chladicí systémy by mohly být v tomto směru 

účinným prostředkem. 

ÚVOD 

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. Na 

tepelnou pohodu má výrazný vliv i povrchová teplota okolních ploch. V prostoru se 

sálavým chlazením lze tedy udržovat poněkud vyšší teplotu vzduchu, než je tomu u 

klimatizačních systémů s konvekčním přenosem tepla, což vede k již zmíněným úsporám 

energie. 

Mezi sálavé chladicí systémy používané v technice prostředí patří zejména chladicí stropy. 

Citelná tepelná zátěž prostoru je odváděna velkoplošnými vodou chlazenými panely, které 

jsou instalovány většinou do podhledů místností, ale mohou být umístěny i přímo ve 

stropní konstrukci.  

ZÁKLADNÍ TYPY CHLADICÍCH STROP Ů 

Podle konstrukce je možné rozdělit chladicí stropy na masivní a lehké. Masivní chladicí 

stropy jsou tvořeny potrubním systémem vloženým do betonové stropní konstrukce (v 

zahraniční literatuře “slab cooling“). Lehké chladicí stropy bývají zavěšené pod betonovou 

deskou zpravidla v podhledu, nebo samostatně (v zahraniční literatuře “cooled ceiling“). 

Lehké chladicí stropy lze dále rozdělit na otevřené a uzavřené. Otevřené chladicí stropy 

(někdy nazýváme konvektivní) jsou  charakteristické svými otvory či mezerami, které 

umožňují proudění vzduchu až ke stropu. U otevřených chladicích stropů  převažuje 

konvektivní složka přenosu tepla mezi povrchem stropu a okolním vzduchem. Naopak 

uzavřené (sálavé) chladicí stropy pracují převážně se sálavou složkou tepelného toku. 
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Z hlediska tepelného toku, by měly být uzavřené chladicí stropy na horní straně vždy 

izolovány.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 
Obrázek 1    Řezy základními konstrukcemi chladicích stropů 

a)   Masivní chladicí strop jako součást stropní konstrukce 
b)   Modulační klima deska 
c)   Chladicí panely umístěné v podhledové konstrukci opatřené izolací  
d)   Lamelový chladicí strop upevněný na vodní potrubí 
e) Otevřený chladicí strop v podobě protlačovaných profilů s vodními kanály 
f) Kapilární systém umístěný v omítce 

 

VÝHODY A NEVÝHODY SYSTÉMU 

Jako každý systém, má i systém s chladicím stropem svoje 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 
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Nevýhody: •  investiční náklady 

• nebezpečí orosování 

• nelze jimi odvádět teplo vázané ve vodní páře 

• omezení výkonu 

RIZIKO KONDENZACE A VÝKONY CHLADICÍCH STROP Ů 

Riziko kondenzace je u sálavých chladicích systému jedním z hlavních omezujících 

faktorů. Teplota přívodní vody do chladicího stropu se volí tak, aby nedocházelo k 

orosování povrchu (povrchová teplota panelu musí být vyšší než teplota rosného bodu 

vzduchu proudícího kolem panelu - zpravidla o 1 K). U lehkých chladicích stropů lze 

kontrolovat povrchovou teplotu poměrně snadno. Rychlá odezva systému nedovolí, aby 

minimální povrchová teplota klesla pod teplotu rosného bodu. To u masivních chladicích 

stropů není prakticky možné vzhledem dlouhé době zpoždění. Často se tento problém řeší 

omezením teploty přívodní vody. V našich podmínkách (v místnostech bez dalších zdrojů 

vlhkosti) se teplota přívodní vody tw1 volí ≥ 16 °C, maximálně 20°C. Teplotní rozdíl 

odváděné a přiváděné chladicí vody bývá v rozmezí 2 ≤ ∆T ≤ 4 K.  

Chladicím stropem je možné odvádět pouze citelnou tepelnou zátěž. Podle konstrukce  

dosahují výkony běžně hodnot kolem 80 W/m2, ve výjimečných případech až 100 W/m2 

(vztaženo na m2 plochy chladicího stropu). Teplo vázané ve vodní páře je nutné odvádět 

průtokem vzduchu paralelně pracujícího vzduchotechnického zařízení. Tento průtok může 

být redukován pouze na potřebnou, minimální dávku čerstvého vzduchu. Nejčastěji bývá 

systém s chladicím stropem kombinován se zdrojovým větráním.  

Obecně lze tvrdit, že výkon otevřených chladicích stropů je asi o 10% vyšší, než u stropů 

uzavřených. Toto zvýšení je dáno výraznějším vznikem přirozeného proudu vzduchu v 

místnosti. 

ÚSPORY ENERGIE 

Spotřeba energie je jedním z často diskutovaných témat, zejména v souvislosti s rostoucí 

cenou energie. Existuje mnoho autorů zabývajícími se tímto problémem, kteří jednoznačně 

poukazují na nízkou spotřebu energie sálavých chladicích systémů. 

Vzhledem k tomu, že sálavé chladicí systémy pracují s poměrně vysokou teplotou chladicí 

vody (minimálně 16 °C) je možné využít zdrojů chladu s nižším potenciálem (vyšší 

teplotou). Mezi takové zdroje patří zejména využívání chladu ze zemského polomasivu 
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(zemní výměníky, podzemní voda). Nízkopotenciální teplo lze získat například i z vodních 

toků. Z hlediska energetického se však zatím takovým využitím mnoho autorů nezabývá.  

To, že je možné v prostoru se sálavým chladicím systémem (např. stropem) udržovat 

poněkud vyšší teplotu vzduchu než u systému s konvekčním přenosem tepla (při zachování 

stejné úrovně tepelného komfortu) má za následek i výraznou úsporu energie pro chlazení 

venkovního větracího vzduchu. Úspora energie závisí především na poloze, rozmístění a 

velikosti sálavých chladicích prvků v prostoru, což souvisí s dosaženou střední radiační 

teplotou. 

POUŽITÍ CHLADICÍCH STROP Ů 

Nejčastější a nejvýhodnější se jeví použití chladicích stropů pro kanceláře 

administrativních budov. Centrální zónová klimatizační jednotka pracující se 100% 

čerstvého vzduchu pak přivádí do kanceláří pouze minimální požadované množství 

vzduchu pro osoby, které slouží zároveň pro odvod vázaného tepla. 

Použití systému se sálavými panely se v posledních letech osvědčilo pro nemocniční 

pokoje. Kromě již zmíněných výhod je tento systém vhodný především z důvodu zajištění 

teplotně stálého prostředí. Kromě toho neznečišťuje prostor, nezabírá místo v místnosti, 

nevyžaduje údržbu uvnitř prostoru a navíc je možné ho použití i pro vytápění. 

Použití v průmyslových objektech není tak časté, avšak se zvyšujícími se nároky na 

pohodu prostředí, a tím i na tepelný komfort osob pracujících v průmyslu mohou najít 

chladicí stropy své uplatnění i v této oblasti. Zejména použití v laboratořích či v lehkém 

průmyslu se jeví jako výhodné. 

ZÁVĚR 

Chladicí stropy jsou moderním klimatizačním systémem, který se uplatňuje zejména 

v západní části Evropy. Investičně jsou však systémy chladicích stropů stále poměrně 

náročné. Pro své nesporné výhody, mezi které patří zejména zajištění tepelného komfortu 

bez vysokých nároků na spotřebu energie se však sálavé chladicí systémy začínají 

uplatňovat i u nás.  
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