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VLHKÝ VZDUCH 

KEDY JE PRE NÁS DOBRÝ A KEDY NIE 

Vzduch je zmes plynov a nachádza sa všade okolo nás. Obsahuje niektoré 
prvky, ktoré sú pre náš život dôležité. Najdôležitejší z nich je kyslík. Okrem 
toho obsahuje vzduch vodnú paru, pričom jej obsah sa počas roka mení. 

Kedy je pre nás vlhký vzduch dobrý a kedy nie? Prečo je v zimnom období 
vo vnútri suchý vzduch a v letnom, naopak, vlhký? Ako si môžeme s nepri-
meranou vlhkosťou poradiť a aký to má dopad na náš život? 

Na tieto otázky sa vám pokúsi odpovedať projektant vzduchotechniky, Ing. 
Miloš Horvát.

Volám sa Miloš Horvát a mojím odborom je vetranie a klimatizácia. Pri 
mojej praxi sa často stretávam s tým, že kvôli neznalosti toho, ako sa chová 
vlhký vzduch, mnohí ľudia klimatizujú a vetrajú nesprávne.

V tomto e-booku sa vám pokúsim vysvetliť základné pojmy, a to prostred-
níctvom svojej prípadovej štúdie o vlhkom vzduchu. Zistíte tak, prečo tre-
ba v zime vzduch zvlhčovať a naopak, prečo ho v lete treba odvlhčo-
vať. V mailoch vám následne postupne odkryjem ďalšie podstatné pojmy, 
ktoré sa na problematiku pozrú opäť z iného uhla pohľadu.

ZMENY VO VLHKOSTI VZDUCHU
Aby som vám vedel vysvetliť, prečo je v lete vo vnútri vlhký vzduch a v zime 
suchý, nainštaloval som si do mobilu aplikáciu Termometer plus+ a v ob-
dobí od júla 2018 do januára 2019 som zaznamenával vonkajšiu teplotu a 
relatívnu vlhkosť. 

Tento e-book je vyhodnotením zaznamenaných hodnôt, vďaka ktorým 
vám vysvetlím nielen to, prečo je zimnom období vo vnútri suchý vzdu-
ch a v letnom období vlhký, ale aj to, ako si s vlhkosťou poradíte v lete 
aj v zime.

CIEĽ ŠTÚDIE
Cieľom tejto štúdie je ukázať, kde sa vonkajší vzduch počas roka na-
chádza, aby ste si urobili obraz.
Aby som vám to vysvetlil, ukážeme si Molierov diagram a čo z neho vieme 
vyčítať. Ľavá strana diagramu znamená teplotu vzduchu.
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MOLIEROV DIAGRAM
Začneme zápisom údajov do tabuľky a ich vyznačením na Molierovom 
diagrame. 

Čo je to Molierov diagram? 
Je to diagram, na ktorom si projektant vzduchotechniky overuje, čo sa mu 
deje so vzduchom vo vetracej jednotke a vo vetranom priestore.

Molierov diagram v praxi 
Molierov diagram sa používa kvôli tomu, aby nenastal neželaný jav, naprí-
klad hmla počas hokejového zápasu. Nesprávnym návrhom alebo nespráv-
nym používaním, prípadne inou chybou, nastane kondenzácia vodných 
pár a vytvorí sa hmla. Nielen diváci, ale ani hráči následne nevidia na puk.

V tomto videu vysvetľuje jedna firma, čo ktorá os na diagrame znamená 
a zároveň objasňuje aj rozsah osí. Aby ste pochopili, čo je na nasledujúcich 
obrázkoch, v uvedenom videu vám stačí pozrieť si prvú minútu. Ja vám to 
ale, samozrejme, vysvetlím.

 

A. Ľavá os znamená teplotu vzduchu a jej rozsah je od -18°C po 52 °C. Pozor, 
poznáme suchú a mokrú teplotu vzduchu. 

B. Horná os znamená množstvo vodnej pary (v g ramoch) v jednom kilogra-
me vzduchu. Jej rozsah je od 0 do 28 g/kg. 

https://youtu.be/dxVthBQPCpo
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Na tomto obrázku si všimnite označenie absolútna vlhkosť (Absolute hu-
midity). Všetci väčšinou poznáme pojem relatívna vlhkosť, ktorá bude na-
značená nižšie. Ja sa ale touto prípadovou štúdiou snažím poukázať práve 
na absolútnu vlhkosť. Prečo? Pretože relatívna vlhkosť 100% je aj v zime a aj 
v lete, a preto to ľudí mýli.
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Relatívnu vlhkosť (Relative humidity) vieme odmerať vlhkomerom. Odpo-
rúčané hygienické pásmo pre človeka by malo byť od 40 po 60%. Domáca 
meteostanica vám vie ukázať vnútornú a vonkajšiu aktuálnu teplotu a vnú-
tornú a vonkajšiu relatívnu vlhkosť, no neukáže vám absolútnu vlhkosť.

A práve na absolútnu vlhkosť je zameraná táto prípadová štúdia. V 
diagrame sa nachádzajú aj iné údaje, no pre pochopenie absolútnej vlhkos-
ti nám vystačia tieto údaje. V ďalších mailoch si povieme viac aj o ďalších 
pojmoch, ako je rosný bod či teplota mokrého teplomera.
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NAMERANÉ HODNOTY 
 

 
 

1. júl a august 2018 

 
 
Pre vysvetlenie to zjednoduším, pretože body, ktoré vám ukážem na diag-
rame, sa určujú nie podľa týchto snímok, ale podľa teplôt mokrého a suché-
ho teplomeru. Na vysvetlenie princípu určenia absolútnej vlhkosti to však 
nič nemení.

Nepotrebujete byť znalcami, aby ste to pochopili. Ak by ste si tieto hod-
noty na fotografiách našli na diagrame, odčítate ich jednoducho. Bod, v 
ktorom sa teplota a vlhkosť pretnú, viete odčítať na hornej osi. Táto 
hodnota vyjadruje absolútnu vlhkosť. 

Poďme si to skúsiť odčítať priamo na diagrame. Vyššie na obrázkoch vidí-
te zaznamenaných viacero nameraných hodnôt, no zoberme si pre príklad 
prvý z nich. Na prvom obrázku vidíme teplotu vzduchu 32°C a relatív-
nu vlhkosť 33%. Na diagrame sú pritom znázornené tyrkysovou farbou. Z 
diagramu následne vieme zistiť, že absolútna vlhkosť má v tomto prípade 
hodnotu viac ako 10 g vodnej pary v 1 kg vzduchu. Obdobne si to viete 
zistiť pre vami namerané hodnoty.
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Z obrázku môžete takisto vidieť, ako sa mení množstvo vody vo vzdu-
chu počas letných mesiacov. Veľakrát, najmä v severnej časti Slovenska, 
nám neprekáža teplota vzduchu, ale jeho absolútna vlhkosť. Preto, aby sme 
si ju znížili, používame klimatizáciu.

 

 
 

2. december 2018 a január 2019



ING. MILOŠ HORVÁT – VLHKÝ VZDUCH – KEDY JE PRE NÁS DOBRÝ A KEDY NIE

– 8 –

V prípade zimných mesiacov vieme odčítať absolútnu vlhkosť rovnako ako 
u letných mesiacov. Aj v tomto prípade sme zaznamenali viacero namera-
ných hodnôt, pričom, ak zoberieme prvú  z vyššie uvedených hodnôt, ktorá 
ukazuje teplotu vzduchu -13°C a relatívnu vlhkosť 79% (znázornené tyr-
kysovou farbou), zistíme, že absolútna vlhkosť má v tomto prípade hodnotu 
menej ako 1 g vodnej pary v 1 kg vzduchu. 

Z obrázkov si tak vieme porovnať letné obdobie so zimným obdobím.
Vidíte ten rozdiel v absolútnej vlhkosti, teda, koľko vody obsahuje vonkajší 
vzduch v zime a koľko v lete?
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VÝSLEDOK PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE  

Ako vidieť, v zime sa vo vzduchu nachádza len veľmi malé množstvo vodnej 
pary. Vonkajší vzduch je suchý. Preto, keď si otvoríte okno a vyvetráte, 
vzduch sa vám zohreje a merač vlhkosti vám ukáže menej ako 40% 
relatívnej vlhkosti. V tomto prípade je vhodné priestory zvlhčovať.

Naopak, v lete sa podľa merania na Slovensku pohybovalo množstvo vodnej 
pary v rozmedzí od 8 do 16 g/kg vzduchu, pričom pred búrkou tak abso-
lútna vlhkosť dosahovala aj vyššie hodnoty. 

ČO TO PRE VÁS ZNAMENÁ? 
Keď je vonku 22-24°C, po vašom tele steká pot. Dámam sa kazí účes a nie-
ktorým ľuďom sa horšie dýcha. Preto aj pri nižších teplotách vonkajšieho 
vzduchu môžete použiť klimatizáciu, ktorá vám priestor odvlhčí. Budete tak 
mať pocit čerstvého vzduchu. 

Stáva sa, že vonkajšia vlhkosť je tak vysoká, že by ste aj vonkajšok mohli 
vetrať. Máte pocit, že tam chýba kyslík. Jediným dôvodom, ktorý za to 
môže, je vysoká absolútna vlhkosť.

Ako prebiehajú zmeny ohrevu a ochladzovania v diagrame?
• ohrev je vyznačený červenou farbou
• ochladzovanie modrou farbou



ING. MILOŠ HORVÁT – VLHKÝ VZDUCH – KEDY JE PRE NÁS DOBRÝ A KEDY NIE

– 10 –

Pri zohrievaní sa nemení absolútna vlhkosť vzduchu. Tá je konštantná. Mení 
sa však relatívna vlhkosť vzduchu. Preto je v zimnom období dôležité vzdu-
ch v miestnosti buď zvlhčovať, alebo vo vetracej jednotke použiť rekuperá-
tor, v ktorom dochádza k odovzdávaniu vlhkosti.

Predstavte si, že pri -5°C si vyvetráte izbu tak, že otvoríte svoje okno dokorán. 
Váš radiátor vám tento vzduch zohreje na teplotu miestnosti, približne 20°C, 
a vaša meteostanica vám tak môže ukazovať, že vlhkosť vzduchu je pod 20%. 
Táto hodnota je však oveľa nižšia ako odporúčaná hodnota 40 až 60%.

Ochladzovanie sa, naopak, koná tak, že z teploty 32°C a relatívnej vlhkosti 
cca 54% sa najskôr pohybujeme smerom dole, pričom absolútna vlhkosť sa 
nemení. Tá sa začne meniť až po dosiahnutí 100% relatívnej vlhkosti, kedy 
nastáva proces kondenzácie vodnej pary a kondenzát z klimatizácie je 
odvedený preč. Teplota vyfukovaného vzduchu je pritom závislá na pou-
žitom zariadení. Klimatizácia nám preto okrem zníženia teploty znižuje aj 
absolútnu vlhkosť. 
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ZÁVER 
PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE

Cieľom tejto štúdie bolo vysvetliť, prečo máme v lete odvlhčovať a v zime 
zvlhčovať vnútorný vzduch, aby sa nám ľahšie dýchalo. Vonkajší vzduch sa 
nám do vnútra miestnosti dostane buď prirodzene, alebo nútenou formou. 

Ako ste sami mohli vidieť na mojich výsledkoch, v zime býva vnútorný vzdu-
ch suchý a v lete, naopak, býva vnútorný vzduch vlhký.

AKO SI PORADIŤ S VLHKOSŤOU  
VO VAŠICH DOMOVOCH 

V lete vám môže pomôcť klimatizácia, no ak chcete tento problém vyriešiť 
v celoročnom rozsahu, odporúčam riadené vetranie s entalpickou rekupe-
ráciou, ktoré rekuperuje aj teplo, aj vlhkosť. Bližšie informácie sa môžete 
dozvedieť v mojom e-booku Ako si vybrať správne vetracie zariadenie pre 
vaše bývanie.  
 
Zadaním vašej emailovej adresy ste sa zaradili do databázy, vďaka čomu 
vám o niekoľko dní prídu ďalšie zaujímavé informácie z môjho odboru. V 
mailoch sa budem venovať teplote mokrého teplomera a príkladom z pra-
xe. Dozviete sa napríklad, prečo, ak sa na túre spotíte a neprezlečiete sa do 
suchého prádla, tak môžete prechladnúť.

Ing. Miloš Horvát
konateľ spoločnosti
HORVÁT servis s.r.o.

e-mail: milos@horvat.sk

Moje poďakovanie patrí Lesane Vanekovej, ktorá opravovala moju grama-
tiku a korigovala moje texty. Vďaka nej je tento e-book prístupnejší pre 
laického čitateľa. 

mailto:milos%40horvat.sk?subject=
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