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ANOTACE 
 

Alternativou úpravy stavu prostředí pro vytvoření optimálního tepelného komfortu 
osob bez vysokých nároků na distribuci vzduchu je klimatizace prostorů chladicími stropy. 
Příspěvek seznamuje čtenáře se základními typy chladicích stropů, pojednává obecně o 
výhodách a nevýhodách chladicích stropů vč. využití systému v praktických aplikacích. 
 

HISTORIE SYSTÉMU 

Systém sálavých stropů není systémem novým i když původní systém známý jako 
Crittal, který se objevil poprvé v Anglii už v roce 1926, byl navržen pouze pro účely vytápění. 
Později v roce 1935 si obdobný systém nechal patentovat holanďan van Dooren. Systém je 
složen z potrubního systému meandrovitě vloženého do masivní stropní konstrukce. U nás 
bylo tímto systémem vybaveno poměrně velké množství budov postavených v 50. – 60. letech 
minulého století. Rekonstrukce takového typu budov je nyní aktuálním tématem a vzhledem k 
tomu, že  prostor pro instalaci vzduchového systému je značně omezený, tak i možnost 
využití stávajícího systému pro chlazení může být určitým východiskem. 

V dnešní době se již takový systém nepoužívá. V první řadě jsou potrubní systémy 
sálavých konstrukcí tvořeny převážně z plastu a většinou pouze omítnuty. Do popředí zájmu 
se však dostávají lehké konstrukce, které lze bez větších problémů umístit do podhledů 
místností.  

 

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. 
Z hlediska tepelného toku, by měly být uzavřené chladicí stropy na horní straně vždy 
izolovány. V některých případech může funkci tepelné izolace nahradit vzduchová mezera 
vzniklá mezi stropní betonovou deskou a chladicím prvkem. 
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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 

 
 
Na obrázku 1 jsou schématicky znázorněny řezy některými konstrukcemi chladicích 

stropů. Obrázek 1a znázorňuje masivní sálavý chladicí strop umístěný v betonové stropní 
konstrukci opatřený izolací na horní straně aktivní plochy.  

Obrázek 1b znázorňuje tzv. modulační klima desku, umístěnou pod stropní konstrukcí. 
Desky, někdy nazývané jako rozlehlé sálající panely připomínají svou konstrukcí otopná 
tělesa. V některých aplikacích mohou být umístěny i na stěnách místností. 

Na obrázku 1c je znázorněno jedno z nejčastějších řešení - chladicí panely umístěné 
v podhledové konstrukci opatřené na horní straně tepelnou izolací (nemusí být podmínkou). 
Panely podhledové konstrukce jsou zpravidla z ocelového (někdy perforovaného) 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou a plní i estetickou úlohu. Podobným případem 
je provedení chladicího stropu ve formě lamel (obrázek 1d) upevněných na vodní potrubí, 
které je pevně fixované ke stropní desce. 

Obrázek 1e znázorňuje chladicí strop v podobě protlačovaných profilů s vodními 
kanály a vlisovaným měděným potrubím v otevřeném provedení. 

Posledním příkladem (obrázek 1f) jsou tzv. kapilární rohože, které mohou být 
umístěny jak pod omítkou (na stropě, nebo na stěnách), tak v kazetách podhledové 
konstrukce. Rohože jsou tvořeny sítí tenkých plastových trubiček (vnější ∅ cca 3,5 mm) do 



nichž je rozváděna chladicí voda. Mezi jednotlivými kapilárami je poměrně krátká vzdálenost 
(kolem 30 mm), čímž je dosažen prakticky rovnoměrný průběh povrchové teploty. 

 
 

VÝHODY A NEVÝHODY SYSTÉMU 
 

Chladicím stropem je možné odvádět pouze citelnou tepelnou zátěž. 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. 

Sálavý způsob chlazení je výhodný i z hygienického hlediska, neboť ho neprovázejí  
nežádoucí účinky jakými jsou hluk, nebo případný průvan. 

Jako každý systém, má i systém s chladicím stropem své výhody i 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: •  investiční náklady 
• nebezpečí orosování 
• nelze jimi odvádět teplo vázané ve vodní páře 
• omezení výkonu 
 

Teplota přívodní vody do chladicího stropu se volí tak, aby nedocházelo k orosování 
povrchu panelu (povrchová teplota panelu musí být vyšší než teplota rosného bodu vzduchu 
proudícího kolem panelu). V našich podmínkách 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.  

 
 

POUŽITÍ CHLADICÍCH STROP Ů 
 

Použití klimatizačního systému s chladicím stropem je určitým způsobem omezeno. 
Tato omezení v podstatě vyplývají z již zmiňovaných nevýhod systému. 

Ve většině případů nelze chladicím stropem obložit celou půdorysnou plochu stropu.  
V praxi je možné počítat  s obložením cca 50 – 70 %, což je základní omezení aplikace 
systému s chladicím stropem. 

Použití chladicích stropů, vzhledem k jejich charakteristické vlastnosti (tj. odvod 
pouze citelného tepla),  je prakticky vyloučené v prostorách s vysokou vlhkostí. Rovněž 
použití tohoto systému pro shromažďovací prostory, jakými mohou být např. koncertní sály, 
kina,  či zasedací místnosti se jeví jako nevhodné, vzhledem k vysoké obsazenosti těchto 
prostor. Osoby pobývající v takových prostorech produkují teplo vázané ve vodní páře a navíc 
je nutné přivádět značné množství čerstvého vzduchu nuceným větráním. Takové množství 
vzduchu často postačuje i pro odvod celkové tepelné zátěže. Následující odstavce popisuji 
možnosti využití systému klimatizace v konkrétních budovách. 

 



Administrativní budovy 
Nejčastější a nejvýhodnější se jeví použití chladicích stropů pro kanceláře 

administrativních budov. Kanceláře v moderních budovách s významným podílem lehkých 
prosklených fasád, bývají často vybaveny kvalitním zasklením či stínícími prvky, které snižují 
tepelné zisky od sluneční radiace na  přijatelnou hodnotu. Zanedbatelné však nejsou ani zisky 
od vnitřních zdrojů tepla, jakými mohou být např. elektrická zařízení (PC, kopírovací stroje, 
tiskárny) či osvětlení.  

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. 

Většinou bývá teplota přiváděného vzduchu do místnosti konstantní (izotermní přívod) 
a výkon chladicího panelu je regulován termostatickým ventilem. V některých případech je 
možné navrhnou panely pro skupinu místností (zónu). 

 

Nemocnice 
 Použití systému se sálavými panely se v posledních letech osvědčilo pro nemocniční 
pokoje. Systém je vhodný především z následujících důvodů: 
 

• zajištění teplotně stálého prostředí 
• prakticky nehlučný systém 
• nevyžaduje údržbu uvnitř prostoru 
• nezabírá místo v místnosti 
• možné použití i pro vytápění 
• neznečišťuje prostor 

 
Potrubní systém může být proveden ve dvou či čtyř-trubkovém provedení. Trojcestné 

směšovací ventily, bývají umístěny v chodbě tak, aby jejich případná údržba byla prováděna 
bez obtěžování pacientu. Tento systém může být s výhodou používán také v nemocničních 
prostorách kde pobývají mentálně postižení pacienti. V takovýchto prostorách je totiž 
požadováno minimální vybavení zasahující do prostoru, aby se předešlo možnému zničení 
zařízení či sebepoškození. 

 

Průmyslové aplikace 
Použití chladicích panelů v průmyslových budovách není tak časté, avšak i v této 

oblasti našly své uplatnění a to zejména v západní časti Evropy. Nároky na pohodu prostředí, 
a tím i tepelný komfort osob pracujících v průmyslu se stále zvyšují a sálavé chladicí panely 
mohou být v tomto směru velmi účinným prostředkem. Zejména použití v laboratořích či 
v lehkém průmyslu se jeví jako výhodné. 

 

Ostatní aplikace 
Stropní panely mohou najít dále široké uplatnění např. v muzeích, letištních 

terminálech, vestibulech, atp. V poslední době se dostává do popředí zájmu i tzv. osobní 
větrání. Jedná se o větrání, kdy je přívod vzduchu uskutečňován pouze minimální dávkou 
čerstvého vzduchu, který je přiváděn přímo do dýchací zóny člověka. Taková dávka však 
nepostačuje k odvodu citelné tepelné zátěže prostoru, proto se systém přívodu vzduchu musí 
kombinovat s paralelně pracujícím chladicím systémem.  

 
 



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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