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Vetranie budov

- zásady tvorby vnútorného prostredia



Energetický koncept Energetický koncept Energetický koncept Energetický koncept –––– kvalitná obálka budovykvalitná obálka budovykvalitná obálka budovykvalitná obálka budovy

• Obvodový plášť     U≤0,15 W/m2K

• Podlaha                   U≤0,15 W/m2K

• Strecha                     U≤0,1 W/m2K

• Okná                        U≤0,85W/m2K

• Tepelné mosty      ᴪ ≤ 0,01 W/mK

• Vzduchotesnosť      n50 ≤0,6 /hod.
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• schopnosť plášťa budovy odolávať prestupu vzduchu pri 
tlakovom rozdiely exteriér vs. interiér 50 Pa - infiltrácia

• n50 ≤ 0,6/hod.

• teda iba 60% vnútorného                                                 
objemu budovy

• 50 Pa                                                                                  
rýchlosť vetra takmer 10m/s                                                        
teda asi 35 km/hod.

• pretlak

• podtlak

Čo je to vzduchová (ne)priepustnosť ?

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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Význam vzduchotesnosti energetickej obálky budovyVýznam vzduchotesnosti energetickej obálky budovyVýznam vzduchotesnosti energetickej obálky budovyVýznam vzduchotesnosti energetickej obálky budovy

• vetranie : riadené, neriadené - infiltácia

• tepelná strata kW a merná potreba tepla na vykurovanie 
kWh/m2a

• vplyv na „zdravie“ konštrukcie – kondenzácia

• vplyv na kvalitu vnútorného prostredia :

teplota, vlhkosť vzduchu v interiéri, hlučnosť, prašnosť,        

prievan – merateľné hodnoty...

...

• prevádzkové náklady

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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Zabezpečenie vzduchotesnosti energetickej obálky budovyZabezpečenie vzduchotesnosti energetickej obálky budovyZabezpečenie vzduchotesnosti energetickej obálky budovyZabezpečenie vzduchotesnosti energetickej obálky budovy

• vzduchová priepustnosť 
energetickej obálky budovy meraná 
tzv. BlowerDoor testom

• vzduchotesná rovina

• použité materiály

• prestupy vzduchotesnou rovinou

• detaily, časté chyby pri tvorbe

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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Výmena vzduchuVýmena vzduchuVýmena vzduchuVýmena vzduchu

Normalizovaný index výmeny vzduchu  

n = 0,5 /hod. vedie k zvýšeným hodnotám 

tepelnej straty ( kW )

a mernej potrebe tepla na vykurovanie ( kWh )

požiadavka :

n50 ≤ 1 /hod.                    A1

n50 ≤ 0,6 /hod.                 A0

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie budov – zásady tvorby vnútorného prostredia
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Pasívny rodinný dom pri Bratislave Pasívny rodinný dom pri Bratislave Pasívny rodinný dom pri Bratislave Pasívny rodinný dom pri Bratislave ---- projektprojektprojektprojekt

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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tepelná strata podľa PHPP       2,4 kW
úžitková plocha                        166 m2



Tepelná strata objektu vplyvom zvýšenej infiltrácie ( W )Tepelná strata objektu vplyvom zvýšenej infiltrácie ( W )Tepelná strata objektu vplyvom zvýšenej infiltrácie ( W )Tepelná strata objektu vplyvom zvýšenej infiltrácie ( W )

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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Vplyv vzduchovej (ne)priepustnosti na tepelnú stratuVplyv vzduchovej (ne)priepustnosti na tepelnú stratuVplyv vzduchovej (ne)priepustnosti na tepelnú stratuVplyv vzduchovej (ne)priepustnosti na tepelnú stratu

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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Passive House verification

Photo or Drawing

Specific building demands with reference to the treated floor area

Treated floor area 166,0 m² Requirements Fulfilled?*

Space heating Heating demand 14,8 kWh/(m 2a) 15 kWh/(m²a) yes

Heating load 14 W/m2 10 W/m² -

Space cooling
Overall specif. space 

cooling demand 1 kWh/(m 2a) 15      kWh/(m²a) yes

Cooling load 5 W/m2 - -

Frequency of 
overheating (> 25 °C)

% - -

Primary energy Heating, cooling,
auxiliary electricity,

dehumidification, DHW,
lighting, electrical appliances 111 kWh/(m 2a) 120  kWh/(m²a) yes

DHW, space heating 
and auxiliary electricity

48 kWh/(m2a)
-

-

Specific primary energy 
reduction through solar 

electricity
kWh/(m2a)

-

-

Airtightness
Pressurization test 

result n50
0,4 1/h 0,6 1/h yes

* empty field: 
data missing; '-': 
no requirement 

Passive House? yes



Návrh vzduchotesnej rovinyNávrh vzduchotesnej rovinyNávrh vzduchotesnej rovinyNávrh vzduchotesnej roviny

• stanovenie vzduchotesnej roviny

• obr.

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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JEDNA vzduchotesná 
rovina  obaluje celý 
vykurovaný priestor

vzduchotesná rovina je 
spojitá plocha

plní funkciu parozábrany 
popr. parobrzdy a je teda 
umiestnená čo najbližšie 
interiéru



Lokalizácia netesností v obálke budovyLokalizácia netesností v obálke budovyLokalizácia netesností v obálke budovyLokalizácia netesností v obálke budovy

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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Vzduchotesná rovinaVzduchotesná rovinaVzduchotesná rovinaVzduchotesná rovina

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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Kvalitný projektKvalitný projektKvalitný projektKvalitný projekt

• návrh vzduchotesnej roviny podľanávrh vzduchotesnej roviny podľanávrh vzduchotesnej roviny podľanávrh vzduchotesnej roviny podľa konštrukčného systému budovy konštrukčného systému budovy konštrukčného systému budovy konštrukčného systému budovy 

• umiestnenie spojitej umiestnenie spojitej umiestnenie spojitej umiestnenie spojitej vzduchotesnej vzduchotesnej vzduchotesnej vzduchotesnej rovinyrovinyrovinyroviny v konštrukciiv konštrukciiv konštrukciiv konštrukcii

• identifikácia problematických detailov a návrh riešeníidentifikácia problematických detailov a návrh riešeníidentifikácia problematických detailov a návrh riešeníidentifikácia problematických detailov a návrh riešení

• riešenie prestupov cez vzduchotesnúriešenie prestupov cez vzduchotesnúriešenie prestupov cez vzduchotesnúriešenie prestupov cez vzduchotesnú rovinurovinurovinurovinu

Správna realizáciaSprávna realizáciaSprávna realizáciaSprávna realizácia

• zaškolenie na stavbezaškolenie na stavbezaškolenie na stavbezaškolenie na stavbe

• dokonalá realizácia vzduchotesnej vrstvy, spojov a napojenie na iné dokonalá realizácia vzduchotesnej vrstvy, spojov a napojenie na iné dokonalá realizácia vzduchotesnej vrstvy, spojov a napojenie na iné dokonalá realizácia vzduchotesnej vrstvy, spojov a napojenie na iné 

komponenty vzduchotesnej roviny (okna, rozvodykomponenty vzduchotesnej roviny (okna, rozvodykomponenty vzduchotesnej roviny (okna, rozvodykomponenty vzduchotesnej roviny (okna, rozvody vzduchotechniky, prestupy vzduchotechniky, prestupy vzduchotechniky, prestupy vzduchotechniky, prestupy 

elektro a zdravo technikyelektro a zdravo technikyelektro a zdravo technikyelektro a zdravo techniky))))

KontrolaKontrolaKontrolaKontrola

• BD test v čase, keď je možná náprava ( metoda „B“)BD test v čase, keď je možná náprava ( metoda „B“)BD test v čase, keď je možná náprava ( metoda „B“)BD test v čase, keď je možná náprava ( metoda „B“)

• „certifikačný“ test po dokončení (metoda „A“)„certifikačný“ test po dokončení (metoda „A“)„certifikačný“ test po dokončení (metoda „A“)„certifikačný“ test po dokončení (metoda „A“)



Vzduchotesná rovina Vzduchotesná rovina Vzduchotesná rovina Vzduchotesná rovina –––– Al fóliaAl fóliaAl fóliaAl fólia

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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Vzduchotesná rovina Vzduchotesná rovina Vzduchotesná rovina Vzduchotesná rovina –––– Al fóliaAl fóliaAl fóliaAl fólia

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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Vzduchotesná rovina omietka + OSB doskaVzduchotesná rovina omietka + OSB doskaVzduchotesná rovina omietka + OSB doskaVzduchotesná rovina omietka + OSB doska

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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Vzduchotesná rovina  Vzduchotesná rovina  Vzduchotesná rovina  Vzduchotesná rovina  ---- debniace tvárnicedebniace tvárnicedebniace tvárnicedebniace tvárnice

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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zdroj : H.Pifko

protipožiarna stena
medzi dvoma pasívnymi
rodinnými domami
nie je vzduchotesná
bez vnútornej omietky



Chyby pri projekteChyby pri projekteChyby pri projekteChyby pri projekte

Vladimír ŠimkovicVzduchová (ne)priepustnosť energetickej obálky budovy
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RD Veľký Biel



Koncentrácia CO2 ako kritérium kvality vzduchuKoncentrácia CO2 ako kritérium kvality vzduchuKoncentrácia CO2 ako kritérium kvality vzduchuKoncentrácia CO2 ako kritérium kvality vzduchu

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
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„O výmene vzduchu v obytných budovách" 
podľa Dr. Max Pettenkofera
„Tieto experimenty dokazujú, že vzduch, ktorý kvôli vdychovaniu  
a vydychovaniu ľudí obsahuje viac ako 1 promile kysličníka 
uhličitého, pre nás nie je komfortný. Preto máme právo prehlásiť 
všetok vzduch, ktorý kvôli vdychovaniu  a vydychovaniu ľudí 
obsahuje viac ako 1 promile kysličníka uhličitého, za nevhodný." 

Literarisch-Artistische Anstalt der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, München, 1858

1 promile = 1000 ppm
Súčasná EN 13779 (Nebytové) alebo 15251 (Odporúčania tiež       

pre bytové domy): Klasifikácia vnútorného vzduchu založená na   
zvyšovaní úrovne CO2 v porovnaní s koncentráciou v čerstvom   
vzduchu;  400 ku viac ako 800 ppm navýšenie.



Dimenzovanie množstva privádzaného vzduchu na osobu Dimenzovanie množstva privádzaného vzduchu na osobu Dimenzovanie množstva privádzaného vzduchu na osobu Dimenzovanie množstva privádzaného vzduchu na osobu 

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
19

požadovaný prívod vzduchu na 
osobu

klasifikácia 
podľa
EN 13779

maximálny 
povolený 
rozdiel 
CO2
proti
vonkajšku

potreba čerstvého vzduchu 
m3/os

spánok priemer práca

vynikajúca kvalita vzduchu IDA 1 400 30 45 58

dobrá kvalita vzduchu IDA 2 600 20 30 38

uspokojivá kvalita vzduchu IDA 3 1000 12 18 23

nízká kvalita vzduchu IDA 4 1200 10 15 19



Koncentrácia COKoncentrácia COKoncentrácia COKoncentrácia CO2222 vo vnútornom prostredívo vnútornom prostredívo vnútornom prostredívo vnútornom prostredí

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
20

Prijateľná

Dobrá

Zlá, kontaminovaný 
vzduch
Výmena 
nevyhnutná

Kvalita vzduchu

Postačujúca
výmena vzduchu
doporučená

Výborná



Vetranie oknami Vetranie oknami Vetranie oknami Vetranie oknami –––– kvalita vzduchu nie je postačujúcakvalita vzduchu nie je postačujúcakvalita vzduchu nie je postačujúcakvalita vzduchu nie je postačujúca

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
21

400

1000 ppm – doporučená hodnota

1500 ppm – limitnádoporučená hodnota

PondelokPondelok    Utorok         Streda        Štvrtok       Piatok        Sobota       Nedeľa 

CO2



Vetranie vyklopeným oknomVetranie vyklopeným oknomVetranie vyklopeným oknomVetranie vyklopeným oknom

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
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Vetranie oknami v závislosti od teplotného rozdielu a rýchlosti vetra

Výpočet podľa PHPP SummVent, na príklade vyklápacieho okna s rôznymi 
štrbinami. Rozmery okna: šírka / výška = 1,10/1,35 m 
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Nárazové vetranie vyklopenými oknami je náhodnéNárazové vetranie vyklopenými oknami je náhodnéNárazové vetranie vyklopenými oknami je náhodnéNárazové vetranie vyklopenými oknami je náhodné

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
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Koncentrácia COKoncentrácia COKoncentrácia COKoncentrácia CO2222 pri riadenom vetranípri riadenom vetranípri riadenom vetranípri riadenom vetraní

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
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utorok streda



Porovnanie normových požiadaviekPorovnanie normových požiadaviekPorovnanie normových požiadaviekPorovnanie normových požiadaviek

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
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• normové požiadavky sú rôzne, STN EN 15251 sa najviac približuje potrebám

STN

intenzita 
vetrania 

neobsadenej 
miestnosti

(h-1)

intenzita 
vetrania

(h-1)

Dávka na 
osobu

(m3/hod)

kuchyňa
(m3/hod)

kúpelne 
(m3/hod)

WC
(m3/hod

)
STN EN 15665 -
Z1

min. 
hodn.

0,3
0,3 15 100 50 25

dopor. 
hod. 0,5 25 150 90 50

STN EN 15251
1. trieda

0,1 - 0,2

0,7 36 100 72 50

2. trieda 0,6 25 72 54 36

3. trieda 0,5 15 50 36 25

DIN 1946 / PHPP 0,1 0,3 30 60 40 - 60 20

STN 73 0540 - 2 0,1 0,3 - 0,6 15-25 odkaz na iné predpisy



Porovnanie mormových požiadaviek pre kanceláriePorovnanie mormových požiadaviek pre kanceláriePorovnanie mormových požiadaviek pre kanceláriePorovnanie mormových požiadaviek pre kancelárie

• i z tohto porovnania vychádza najlepšie norma STN EN 15251

• predstavuje prívod čerstvého vzduchu cca 25 m3/hod.os.

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
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Princíp priečneho vetrania Princíp priečneho vetrania Princíp priečneho vetrania Princíp priečneho vetrania 

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
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obývacia izba

spálňa

detská izba

pracovňa

kuchyňa

kúpeľňa

WC

technická 
miestnosť

chodba

prívodný ventil                          rozvody                            odvodný ventil

� prívod vzduchu

� prechod vzduchu

� odvod vzduchu

Autor: PHI / PHD



Návrh Návrh Návrh Návrh –––– dimenzovanie množstva vzduchudimenzovanie množstva vzduchudimenzovanie množstva vzduchudimenzovanie množstva vzduchu

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
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Pre bytovú výstavbu :

Privádzaný vzduch: 20 až 30 m³/h/osobu
distribuovaného v rámci celého bytu, nie k jednotlivým izbám

Odvádzaný vzduch: miestnosť objemový prúd
kuchyňa 60 m³/h
kúpeľne 40 m³/h
WC, komora,... 20 m³/h  

Minimum: výmena vzduchu 0.3 /h
(vo vzťahu k celkovej zastavanej ploche bytu, pričom výška miestnosti  sa počíta 
2.50 m )



Systém rovnotlakého vetrania so spätným získavaním teplaSystém rovnotlakého vetrania so spätným získavaním teplaSystém rovnotlakého vetrania so spätným získavaním teplaSystém rovnotlakého vetrania so spätným získavaním tepla

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
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prívod vzduchu

prívod vzduchu

vonkajší vzduchodvádzaný vzduch

odvod vzduchu

pobytové miestnosti               chodby              kuchyňa, kúpelňa, WC

Systém vhodný pre pasívne domy – rovnomerné prevetrávanie všetkých priestorov



Vetracia jednotka a komponenty VZTVetracia jednotka a komponenty VZTVetracia jednotka a komponenty VZTVetracia jednotka a komponenty VZT

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
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1 prívodné a odvodné     
izolované potrubie

2 protimrazová ochrana
3 vetracia jednotka s 

filtračnou časťou
4 odvod kondenzu
5 distribučné prvky
6 rozvody vzduchotechniky
7 tlmiče
8 snímač CO2

1

2

3

4

5

6

7

8

Zdroj: TAUSCH, Filip Řehák



Pasívny rodinný dom SenicaPasívny rodinný dom SenicaPasívny rodinný dom SenicaPasívny rodinný dom Senica

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie budov – zásady tvorby vnútorného prostredia
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Pasívny RD pri BratislavePasívny RD pri BratislavePasívny RD pri BratislavePasívny RD pri Bratislave

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie budov – zásady tvorby vnútorného prostredia
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Pasívny RD pri Bratislave počas BDTPasívny RD pri Bratislave počas BDTPasívny RD pri Bratislave počas BDTPasívny RD pri Bratislave počas BDT

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie budov – zásady tvorby vnútorného prostredia
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Psívny rodinný dom pri TrenčínePsívny rodinný dom pri TrenčínePsívny rodinný dom pri TrenčínePsívny rodinný dom pri Trenčíne

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie budov – zásady tvorby vnútorného prostredia
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Kvalitné vnútorné prostredieKvalitné vnútorné prostredieKvalitné vnútorné prostredieKvalitné vnútorné prostredie

Rovnováha  :         Objem vetraného vzduchu 

Úroveň vlhkosti a úroveň CO2

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie budov – zásady tvorby vnútorného prostredia
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Pasívny rodinný dom Hviezdoslavov pri BratislavePasívny rodinný dom Hviezdoslavov pri BratislavePasívny rodinný dom Hviezdoslavov pri BratislavePasívny rodinný dom Hviezdoslavov pri Bratislave

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie budov – zásady tvorby vnútorného prostredia
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Stavba RD Hviezdoslavov pri Bratislave Stavba RD Hviezdoslavov pri Bratislave Stavba RD Hviezdoslavov pri Bratislave Stavba RD Hviezdoslavov pri Bratislave –––– vykurovanie  a vztvykurovanie  a vztvykurovanie  a vztvykurovanie  a vzt

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie budov – zásady tvorby vnútorného prostredia
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Pasívny rodinný dom Hviezdoslavov pri BratislavePasívny rodinný dom Hviezdoslavov pri BratislavePasívny rodinný dom Hviezdoslavov pri BratislavePasívny rodinný dom Hviezdoslavov pri Bratislave
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tepelná strata 3,1 kW resp. 15,6 W/m2

merná potreba tepla na vykurovanie 15 kWh/m2

BDT n50 = 0,38 /hod.      plocha 196 m2



Príklad riešenia rozvodov vzduchotechniky v bytovom domePríklad riešenia rozvodov vzduchotechniky v bytovom domePríklad riešenia rozvodov vzduchotechniky v bytovom domePríklad riešenia rozvodov vzduchotechniky v bytovom dome

• Centrálna jednotka pod strechou

• Vertikálna distribúcia šachtou s tlmičmi a požiarnimi klapkami

• Vetva prívodu a odvodu pre každý byt

• Prívod a odvod v podhľade – priestorovo nenáročné riešenie

• Flexibilné tlmiče, prívod čerstvého vzduchu nad dverami

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie
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Energetický konceptEnergetický konceptEnergetický konceptEnergetický koncept

• po splnení vyššie uvedených podmienok

• tepelná strata na úrovni 10-15 W/m2

• merná potreba tepla na vykurovanie 15 – 20 kWh/m2.a

• efektívna príprava teplej vody

• nízkoteplotné vykurovanie

• chladenie

• riadené vetranie s rekuperáciou tepla

• kontrola kvality vnútorného ovzdušia na úrovni merania CO2

Ing. Vladimír ŠimkovicVetranie budov – zásady tvorby vnútorného prostredia
40



Y T O N G 
D I A L Ó G

Ing. Vladimír Šimkovic, e-mail : simkovic@energyconcept.sk

Ďalšie informácie online:     www.iepd.sk

Passive House Institute www.passiv.de, 

PHPP-Sketchup     www.designph.org

Ďakujem za pozornosť.
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