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METODIKA HODNOCENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V 

BUDOVÁCH S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE 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CHARAKTER HODNOCENÉHO OBJEKTU

Typ objektu: Obytná budova - Rodinný dům

Architektonicko-
stavební řešení:

Rodinný dům má 3 nadzemních podlaží a jedno podzemní (pouze část půdorysu).                                        
V podzemním podlaží se nachází sklep. První a druhé nadzemní patro je využíváno 
k bydlení. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází půda. Objekt je zastřešen 
sedlovou střechou. Na střeše se nachází dva sedlové vikýře. Obytná plocha je    
174 m2. Nejvyšší bod (komín) se nachází ve výšce 8,2 m nad úrovní okolního 
terénu. Konstrukční výška objektu je 2,78 m.

Stáří objektu:
Původní objekt je z přelomu 19. a 20. století. Objekt postupně chátral a v roce 1939 
byl koupen v rozpadlém stavu. Mezi lety 1939-45 byl opravován svépomocí. V 
letech 1997-2006 byl ve velké míře zrekonstruován.

Energetická 
náročnost: Průkaz energetické náročnosti objektu nebyl vypracován.

Spotřeba energie:
Objekt poskytuje pouze základní informace o spotřebě využité energie: plynoměr, 
vodoměr, elektroměr. Údaje o spotřebě jsou patrné i z faktur plynu/elektřiny/
vodného a stočného.

Kvalita prostředí: V objektu není možné sledovat informace o kvalitě vnitřního ani vnějšího prostředí.



UMÍSTĚNÍ HODNOCENÉHO OBJEKTU

Umístění: Praha 9 

Roční průběh 
klimatu: Grafy průměrné teploty a srážek v roce 2019 naměřené v pražském Klementinu.



UMÍSTĚNÍ HODNOCENÉHO OBJEKTU

Roční průběh 
klimatu: Grafy maximální a minimální teploty v roce 2019 naměřené v pražském Klementinu.

Popis okolí: Rodinný dům se nachází v obytné zóně v městské části Praha 9. Od železnice je 
vzdálen cca 500 m (osobní i nákladní vlaky). od dálnice (Městský okruh) je rodinný 
dům vzdálen cca 900 m. V nejbližším okolí se nenachází žádné objekty, které by 
pravidelně navštěvoval velký počet lidí. Rodinný dům přímo neovlivňuje žádný 
objekt sousedů. Ze severní strany je v blízkosti domu vzrostlý ořešák. V okolí 
hodnoceného objektu se vyskytuje mnoho zeleně a neměl by vznikat lokální tepelný 
ostrov.



PODKLADY PRO HODNOCENÍ

Projektová 
dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení z roku 1997

Místní šetření: Září a říjen 2020

Záznamy z MaR: Nejsou k dispozici
Vlastní měření: 27. 9. - 7. 11. 2020
Dotazníky: 5. 11. 2020

ÚČEL A DATUM PROVÁDĚNÉHO HODNOCENÍ OBJEKTU

Účel: Objekt je hodnocen v rámci diplomové práce na fakultě stavební ČVUT v Praze. 
Zároveň plní informativní funkci pro majitele objektu.

Datum: 15. 11. 2020

ROZSAH HODNOCENÝCH ZÓN OBJEKTU

Kritéria pro 
zónování:

Stavební objekt byl rozdělen na 10 zón. Zóny byly vytvořeny podle umístění a 
užívání. Jako hlavní zóny pobytu byly vyhodnoceny Zóny A-D. V těchto zónách se 
uživatelé vyskytují nejčastěji a proto byly do těchto zón umístěny senzory na 
zaznamenávání teploty, vlhkosti a množství CO2 (v zóně A i hluku a tlaku). Rozhodl 
jsem se pro ohodnocení celého rodinného domu, kvůli tomu, že mě zajímalo jak 
budou vycházet jednotlivé zóny. Myslím si, že každá zóna je v objektu důležitá a 
když není pravidelně navštěvovány lidmi, má význam pro objekt jako takový.

Seznam 
hodnocených 
zón:

• Zóna A - Obývací pokoj, jídelna, kuchyně                                                        

• Zóna B - Pracovna

• Zóna C - Ložnice

• Zóna D - Koupelna u ložnice

• Zóna E - Sklep

• Zóna F - Koupelna, WC, sklad - 1. NP

• Zóna G - Předsíň, chodba, prostor schodiště - 1. NP

• Zóna H - Koupelna, WC - 2. NP

• Zóna I - Pokoje, chodba, prostor schodiště - 2. NP

• Zóna J - Půda







ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 41,1 m2                                     

• Objem zóny - 106,9 m3 

Počet osob: V zóně se pohybují většinou 1-2 osoby. Vyjímečně se vyskytuje více osob (př. 
návštěvy.

Typ činnosti: Vaření, stolování, sledování TV, konverzace, odpočinek
Hlavní zdroje 
škodlivin:

Lidé, vaření, krb, plynový kotel, myčka, jedno okno orientované k veřejné 
komunikaci, francouzské okno je orientováno do zahrady.

Charakter zóny: Více než 20 let provozovaná zóna v posledních letech bez větších změn.
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energií v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě vnitřního prostředí.

Stavebně-technické řešení a interiér

Materiálové řešení 
vnitřních povrchů:

• Podlaha - Vinyl, dřevěné vlysy, koberec, kámen                                                        

• Stěny - Sádrová omítka (cihelné zdivo/PkCD cihly)

• Strop - Sádrová omítka (Hurdis/SDK podhled)

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytuje jedno okno (1800x1200 mm) orientované na jih a francouzské 
dveře (1800x2000 mm) orientované na západ. Okno i francouzské dveře jsou 
plastové, trojsklo s 6-ti komorovým PVC profilem, Ug = 0,5 W/m2K, Uw = 0,88 W/
m2K.

Stínění vnější: U jižního okna přesahuje sedlová střecha hranu objektu o 1300 mm. V prostoru 
před francouzskými dveřmi je pochozí pergola do vzdálenosti 3000 mm od objektu.

Stínění vnitřní: Na okně jsou namontovány vnitřní žaluzie, před francouzským oknem je závěs.

Materiál vybavení: Vestavěná kuchyňská linka a knihovna, koberec, sedací souprava (látkové 
čalounění), dřevěný stůl a židle s látkovým čalouněním.

Živé rostliny: V zóně se nachází 9 rostlin, převážně u jižního okna.
Zvířata: V zóně se vyskytuje kočka a pes.

Barevné řešení: Prostor je vymalován v kombinaci bílé a zelené barvy, oranžová sedací souprava, 
zeleno-bílý koberec.



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Stavebně-technické řešení a interiér
Viditelné poruchy 
a vady: V zóně nebyly zpozorovány žádně viditelné poruchy ani vady.

Vytápění zóny
Výpočtová vnitřní 
teplota: Neznámá

Hlavní systém 
vytápění:

Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel. Kotel je zároveň propojen i se 
zásobníkem teplé vody a slouží tedy zároveň i pro ohřev teplé vody. Otopná voda je 
v objektu rozvedena díky dvoutrubkové soustavě. V zóně jsou pro vytápění využita 
dvě desková tělesa. Emitace probíhá díky radiaci a konvekci.

Popis regulace 
vytápění:

Čidlo venkovní teploty je umístěno na severní fasádě objektu a je chráněno před 
přímým slunečním svitem. Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Regulace 
otopných těles v zóně není možné.

Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o tepelném komfortu.

Doplňkový zdroj 
tepla: V zóně se nachází krb, který je využíván příležitostně.

Další sdělení: -

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení. Část svislého zdiva je původní a má velmi dobré akumulační 
vlastnost. To vede k tomu, že ani v letních měsících se zóna nepřehřívá.



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Větrání zóny
Navrhované 
parametry pro 
větrání zóny:

Nárazové větrání v kuchyni (dle ČSN EN 15665/Z1)           

• Minimum: 100 m3/h                                            

• Doporučené: 150 m3/h

Systém větrání v 
zóně:

Nad kuchyňským sporákem je digestoř, která odvádí znehodnocený vzduch ven z 
objektu. Větrání je v zóně zajištěno okny - přirozené větrání. Okna jsou často v 
pozici mikroventilace, aby mohla probíhat infiltrace.

Přívod čerstvého 
vzduchu: Ručně ovládané okno a francouzské okno

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Digestoř, okno, francouzské dveře, do jiných zón v rodinném domě

Úprava vlhkosti 
vzduchu: Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání digestoře (3 stupně výkonu), manuální ovládání oken
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí:

V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí. V kuchyni je osazeno čidlo 
CO, které při nebezpečném množství CO ve vzduchu začne pískat.

Osvětlení
Požadavek na 
osvětlenost: 100 - 300 lx (dle normy)

Použité systémy 
osvětlení:

Smíšené: 2 zavěšené lustry, 7 bodových svítidel, 3 menší zářivky nad pracovní 
plochou, denní osvětlení.

Světelné zdroje: Wolframové žárovky, zářivky, LED

Ovládání světel: Ovládání světel individuálně i skupinově. Není možné stmívat, upravovat barvu či 
mít vzdálený přístup.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Akustika
Požadavek na 
hladinu 
akustického tlaku:

• 6:00-22:00 40 dB                                                       

• 22:00-6:00 30 dB  (dle normy)

Hlavní zdroj 
hluku: Lidé, televize, radio, vybavení (kotel, myčka), veřejná komunikace

Akustická 
opatření: Žádná

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.

Elektro-magnetická, -iontová a -statická, ionizační záření
Významné 
elektrospotřebiče 
v zóně:

Televize, rádio, elektrická trouba, WiFi

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA B - PRACOVNA

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 8,1 m2                                     

• Objem zóny - 21,1 m3 

Počet osob: V zóně se pohybuje většinou 1 osoba. Vyjímečně se vyskytuje více osob.
Typ činnosti: Práce na počítači
Hlavní zdroje 
škodlivin: Lidé, počítač

Charakter zóny: Více než 20 let provozovaná zóna v posledních letech bez větších změn.
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energií v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě vnitřního prostředí.

Stavebně-technické řešení a interiér

Materiálové řešení 
vnitřních povrchů:

• Podlaha - Koberec                                              

• Stěny - Sádrová omítka (cihelné zdivo/PkCD cihly)

• Strop - Sádrová omítka (Hurdis)

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytuje jedno okno (1500x1200 mm) orientované na východ. Okno je 
dřevěné, Uw = 1,4 W/m2K,

Stínění vnější: Neřešeno

Stínění vnitřní: Na okně jsou namontovány vnitřní žaluzie.
Materiál vybavení: Nábytek z laminované dřevotřísky.
Živé rostliny: V zóně se nachází 1 rostlina, umístěné na parapetě okna.
Zvířata: V zóně se vyskytuje kočka.
Barevné řešení: Prostor je bíle vymalován, modrý koberec.

Viditelné poruchy 
a vady:

Na stěně mezi místnostmi 111 a 101 je vodorovná trhlina (propsána z obou stran) 
způsobená pravděpodobně sedáním příčky (nedostatečný základ pod příčkou). Na 
nosné zdi mezi místnostmi 110 a 111 opadá omítka ze strany  místnosti 111. V 
místnosti 110 je koupelna, která je obložena keramickým obkladem. Vlhkost je 
stabilizovaná a nešíří se dál konstrrukcí.



ZÓNA B - PRACOVNA

Vytápění zóny
Výpočtová vnitřní 
teplota: Neznámá

Hlavní systém 
vytápění:

Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel. Kotel je zároveň propojen i se 
zásobníkem teplé vody a slouží tedy zároveň i pro ohřev teplé vody. Otopná voda je 
v objektu rozvedena díky dvoutrubkové soustavě. V zóně je pro vytápění využito 
jedno deskové těleso. Emitace probíhá díky radiaci a konvekci.

Popis regulace 
vytápění:

Čidlo venkovní teploty je umístěno na severní fasádě objektu a je chráněno před 
přímým slunečním svitem. Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Regulace 
otopného těles není možné.

Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o tepelném komfortu.

Doplňkový zdroj 
tepla: Není

Další sdělení: V zóně se nachází počítač s tiskárnou.

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení. Část svislého zdiva je původní a má velmi dobrou 
akumulační vlastnost. To vede k tomu, že ani v letních měsících se zóna nepřehřívá.



ZÓNA B - PRACOVNA

Větrání zóny
Navrhované 
parametry pro 
větrání zóny:

Trvalé větrání (dle ČSN EN 15665/Z1)           

• Minimální intenzita: 0,3 h-1                                            

• Doporučené intenzita: 0,5 h-1

Systém větrání v 
zóně: Větrání je v zóně zajištěno oknem - přirozené větrání, Infiltrace (dřevěné okno)

Přívod čerstvého 
vzduchu: Ručně ovládané okna, Infiltrace

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Okno

Úprava vlhkosti 
vzduchu: Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání oken
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí.

Osvětlení
Požadavek na 
osvětlenost: 300 lx (dle normy)

Použité systémy 
osvětlení: Smíšené: přisazený lustr, stolní lampička, denní osvětlení.

Světelné zdroje: Wolframové žárovky

Ovládání světel: Ovládání světel individuálně. Není možné stmívat, upravovat barvu či mít vzdálený 
přístup.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.



ZÓNA B - PRACOVNA

Akustika
Požadavek na 
hladinu 
akustického tlaku:

• 6:00-22:00 40 dB                                                       

• 22:00-6:00 30 dB  (dle normy)

Hlavní zdroj 
hluku: Lidé, počítač, tiskárna, rádio

Akustická 
opatření: Žádná

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.

Elektro-magnetická, -iontová a -statická, ionizační záření
Významné 
elektrospotřebiče 
v zóně:

Počítač, tiskárna, rádio, WiFi

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA C - LOŽNICE

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 17,6 m2                                     

• Objem zóny - 39,6 m3 

Počet osob: V zóně se pohybují většinou 2 osoby. Vyjímečně se vyskytuje více osob.
Typ činnosti: Spánek, četba
Hlavní zdroje 
škodlivin: Lidé

Charakter zóny: Více než 15 let provozovaná zóna v posledních letech bez větších změn.
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energií v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě vnitřního prostředí.

Stavebně-technické řešení a interiér

Materiálové řešení 
vnitřních povrchů:

• Podlaha - Koberec                                              

• Stěny - Sádrová omítka (cihelné zdivo/SDK)

• Strop - Sádrová omítka (SDK)

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytuje jedno okno (1200x1200 mm) orientované na západ a 
francouzské dveře (1200x2000 mm) orientované na západ. Okno i francouzské 
dveře jsou plastové, trojsklo s 6-ti komorovým PVC profilem, Ug = 0,5 W/m2K, Uw = 
0,88 W/m2K.

Stínění vnější: Neřešeno

Stínění vnitřní: U okna neřešeno, před francouzskými dveřmi je závěs.
Materiál vybavení: Nábytek z dřevotřísky
Živé rostliny: V zóně se nachází 4 rostliny, umístěné na parapetě okna.
Zvířata: V zóně se vyskytuje kočka.

Barevné řešení: Prostor je vymalován v kombinaci bílé a béžové, oranžový koberec, světle hnědý 
nábytek.

Viditelné poruchy 
a vady: V zóně nebyly zpozorovány žádně viditelné poruchy ani vady.



ZÓNA C - LOŽNICE

Vytápění zóny
Výpočtová vnitřní 
teplota: Neznámá

Hlavní systém 
vytápění:

Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel. Kotel je zároveň propojen i se 
zásobníkem teplé vody a slouží tedy zároveň i pro ohřev teplé vody. Otopná voda je 
v objektu rozvedena díky dvoutrubkové soustavě. V zóně je pro vytápění využito 
deskové těleso. Emitace probíhá díky radiací a konvekcí.

Popis regulace 
vytápění:

Čidlo venkovní teploty je umístěno na severní fasádě objektu a je chráněno před 
přímým slunečním svitem. Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Regulace 
otopného tělesa je možná přes termostatickou hlavici.

Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o tepelném komfortu.

Doplňkový zdroj 
tepla: V ložnici je možné otevřít výústku, která je napojená na krbovou vložku.

Další sdělení: -

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení.



ZÓNA C - LOŽNICE

Větrání zóny
Navrhované 
parametry pro 
větrání zóny:

Trvalé větrání (dle ČSN EN 15665/Z1)           

• Minimální intenzita: 0,3 h-1                                            

• Doporučené intenzita: 0,5 h-1

Systém větrání v 
zóně:

Větrání je v zóně zajištěno oknem - přirozené větrání. Okno je často otevřeno do 
pozice mikroventilace.

Přívod čerstvého 
vzduchu: Ručně ovládané okno a francouzské okno.

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Okno, francouzské okno.

Úprava vlhkosti 
vzduchu: Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání oken
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí.

Osvětlení
Požadavek na 
osvětlenost: 300 lx (dle normy)

Použité systémy 
osvětlení: Smíšené: přisazený lustr, stolní lampička, denní osvětlení.

Světelné zdroje: Wolframové žárovky

Ovládání světel: Ovládání světel individuálně. Není možné stmívat, upravovat barvu či mít vzdálený 
přístup.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.



ZÓNA C - LOŽNICE

Akustika
Požadavek na 
hladinu 
akustického tlaku:

• 6:00-22:00 40 dB                                                       

• 22:00-6:00 30 dB  (dle normy)

Hlavní zdroj 
hluku: Lidé, rádio, notebook

Akustická 
opatření: Žádná

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.

Elektro-magnetická, -iontová a -statická, ionizační záření
Významné 
elektrospotřebiče 
v zóně:

Rádio, Notebook, WiFi

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 3,4 m2                                     

• Objem zóny - 7,1 m3 

Počet osob: V zóně se pohybuje většinou 1 osoba. Vyjímečně se vyskytuje více osob.
Typ činnosti: Sprchování, osobní hygiena
Hlavní zdroje 
škodlivin: Lidé, sprcha

Charakter zóny: Více než 15 let provozovaná zóna v posledních letech bez větších změn.
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energií v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě vnitřního prostředí.

Stavebně-technické řešení a interiér

Materiálové řešení 
vnitřních povrchů:

• Podlaha - Keramická dlažba                                              

• Stěny - Keramický obklad

• Strop - Sádrová omítka (SDK)

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytuje jedno okno v sedlové střeše (550x1000 mm) orientované na 
sever, okno je dřevěné, Uw = 1,4 W/m2K.

Stínění vnější: Neřešeno

Stínění vnitřní: Neřešeno
Materiál vybavení: Nábytek z laminátové dřevotřísky
Živé rostliny: Nejsou
Zvířata: Nejsou
Barevné řešení: Keramická dlažba i obklad jsou laděny do zelené barvy.
Viditelné poruchy 
a vady: V zóně nebyly zpozorovány žádně viditelné poruchy ani vady.



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Vytápění zóny
Výpočtová vnitřní 
teplota: Neznámá

Hlavní systém 
vytápění:

Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel. Kotel je zároveň propojen i se 
zásobníkem teplé vody a slouží tedy zároveň i pro ohřev teplé vody. Otopná voda je 
v objektu rozvedena díky dvoutrubkové soustavě. V zóně je pro vytápění využita 
trubkové tělesa (žebřík), které je doplněné elektrickou vložkou. Emitace probíhá 
díky radiaci a konvekci.

Popis regulace 
vytápění:

Čidlo venkovní teploty je umístěno na severní fasádě objektu a je chráněno před 
přímým slunečním svitem. Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Regulace 
otopného tělesa není možná, v případě potřeby přitápění elektrickým proudem.

Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o tepelném komfortu.

Doplňkový zdroj 
tepla: Topný trubkový žebřík je opatřen elektrickou vložkou.

Další sdělení: -

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení.



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Větrání zóny
Navrhované 
parametry pro 
větrání zóny:

Nárazové větrání v koupelně (dle ČSN EN 15665/Z1)           

• Minimum: 50 m3/h                                            

• Doporučené: 90 m3/h

Systém větrání v 
zóně: Podtlakové větrání - zajištěno ventilátorem.

Přívod čerstvého 
vzduchu: Ze zóny C - netěsnostmi posuvných dveří (bezprahové), Okno

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Ventilátor

Úprava vlhkosti 
vzduchu: Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání oken/dveří
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí.

Osvětlení
Požadavek na 
osvětlenost: 200 lx (dle normy)

Použité systémy 
osvětlení: Smíšené: přisazený lustr, denní osvětlení.

Světelné zdroje: Wolframové žárovky

Ovládání světel: Ovládání světel individuálně. Není možné stmívat, upravovat barvu či mít vzdálený 
přístup.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Akustika
Požadavek na 
hladinu 
akustického tlaku:

• 6:00-22:00 40 dB                                                       

• 22:00-6:00 30 dB  (dle normy)

Hlavní zdroj 
hluku: Lidé, sprcha

Akustická 
opatření: Žádná

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.

Elektro-magnetická, -iontová a -statická, ionizační záření
Významné 
elektrospotřebiče 
v zóně:

WiFi

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA E - SKLEP

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 10,7 m2                                     

• Objem zóny - 21,4 m3 

Počet osob: V zóně se nepohybuje většinou žádná osoba. Vyjímečně se vyskytují osoby.
Typ činnosti: Skladování potravin, vína, stanice centrálního vysavače
Hlavní zdroje 
škodlivin: Lidé, centrální vysavač

Charakter zóny: Více než 70 let provozovaná zóna v posledních letech bez větších změn.
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energií v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě vnitřního prostředí.

Stavebně-technické řešení a interiér

Materiálové řešení 
vnitřních povrchů:

• Podlaha - Beton                                             

• Stěny - Omítka

• Strop - Omítka

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytují dvě okna (600x400 mm) orientované na jih. Okna jsou dřevěná, 
Uw = 1,4 W/m2K.

Stínění vnější: Jedno okno je pod venkovní terasou a druhé vede do garáže.

Stínění vnitřní: Neřešeno
Materiál vybavení: Dřevěné vybavení.
Živé rostliny: Nejsou
Zvířata: Nejsou
Barevné řešení: Vše v přírodní barvě

Viditelné poruchy 
a vady:

Na stropě se nachází trhlina (cca 50x100 mm), kde odpadá omítka. Trám 
dřevěného mezipatra začíná podléhat biologické degradaci. Zespodu 
schodišťového ramene je vidět výztuž jednoho schodišťového stupně     



ZÓNA E - SKLEP

Vytápění zóny
V zóně není použit žádný systém vytápění - nevytápěná zóna.

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení. Část svislého zdiva je původní a má velmi dobrou 
akumulační vlastnost. To vede k tomu, že ani v letních měsících se zóna nepřehřívá.

Větrání zóny
Navrhované 
parametry pro 
větrání zóny:

Trvalé větrání (dle ČSN EN 15665/Z1)           

• Minimální intenzita: 0,3 h-1                                            

• Doporučené intenzita: 0,5 h-1

Systém větrání v 
zóně: Větrání je v zóně zajištěno oknem - přirozené větrání

Přívod čerstvého 
vzduchu: Okny

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Okny

Úprava vlhkosti 
vzduchu:

Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání oken
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí:

V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí.



ZÓNA E - SKLEP

Osvětlení
Požadavek na 
osvětlenost: 100 lx (dle normy)

Použité systémy 
osvětlení: Smíšené: přisazený lustr, denní osvětlení.

Světelné zdroje: Wolframové žárovky

Ovládání světel: Ovládání světel individuálně. Není možné stmívat, upravovat barvu či mít vzdálený 
přístup.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.

Akustika
Požadavek na 
hladinu 
akustického tlaku:

• 6:00-22:00 40 dB                                                       

• 22:00-6:00 30 dB  (dle normy)

Hlavní zdroj hluku: Centrální vysavač
Akustická 
opatření: Žádná

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.

Elektro-magnetická, -iontová a -statická, ionizační záření
Významné 
elektrospotřebiče 
v zóně:

-

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA F - KOUPELNA, WC, SKLAD -  1. NP

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 7,5 m2                                     

• Objem zóny - 17,3 m3 

Počet osob: V zóně se pohybuje většinou 1 osoba. Vyjímečně se vyskytuje více osob.
Typ činnosti: Sprchování, osobní hygiena, WC, skladování potravin
Hlavní zdroje 
škodlivin: Lidé, sprcha, WC, potraviny, mikrovlná trouba

Charakter zóny: Více než 20 let provozovaná zóna v posledních letech bez větších změn.
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energií v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě vnitřního prostředí.

Stavebně-technické řešení a interiér

Materiálové řešení 
vnitřních povrchů:

• Podlaha - Keramická dlažba                                              

• Stěny - Keramický obklad, sádrová omítka

• Strop - Sádrová omítka (Hurdis)

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytují dvě okna (450x600, 1200x600 mm) orientované na sever, okno 
je dřevěné, Uw = 1,4 W/m2K.

Stínění vnější: Neřešeno

Stínění vnitřní: Neřešeno
Materiál vybavení: Nábytek z laminátové dřevotřísky
Živé rostliny: V místnosti 110 - Koupelna jsou 2 rostliny na parapetu okna.
Zvířata: Nejsou
Barevné řešení: Koupelna je laděna do žluto-oranžova, WC do modra, sklad do bíla.
Viditelné poruchy 
a vady: Ve skladu za policovým systémem je diagonální ustálená trhlina. 



ZÓNA F - KOUPELNA, WC, SKLAD -  1. NP

Vytápění zóny
Výpočtová vnitřní 
teplota: Neznámá

Hlavní systém 
vytápění:

Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel. Kotel je zároveň propojen i se 
zásobníkem teplé vody a slouží tedy zároveň i pro ohřev teplé vody. Otopná voda je 
v objektu rozvedena díky dvoutrubkové soustavě. V koupelně je pro vytápění 
využito trubková těleso (žebřík) které je doplněné elektrickou vložkou. Emitace 
probíhá díky radiaci a konvekci.

Popis regulace 
vytápění:

Čidlo venkovní teploty je umístěno na severní fasádě objektu a je chráněno před 
přímým slunečním svitem. Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Regulace 
otopného tělesa není možná, v případě potřeby přitápění elektrickým proudem.

Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o tepelném komfortu.

Doplňkový zdroj 
tepla:

V koupelně je v podlaze elektrická rohož. Zapnutí rohože je manuální. Topný 
trubkový žebřík je opatřen elektrickou vložkou.

Další sdělení: Sklad a WC jsou nevytápěny.

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení.



ZÓNA F - KOUPELNA, WC, SKLAD -  1. NP

Větrání zóny
Navrhované 
parametry pro 
větrání zóny:

Nárazové větrání v koupelně  (na WC) (dle ČSN EN 15665/Z1)           

• Minimum: 50 m3/h            (25 m3/h)                                        

• Doporučené: 90 m3/h       (50 m3/h)

Systém větrání v 
zóně: Podtlakové větrání - zajištěno ventilátorem. Ve skladu přirozené větrání.

Přívod čerstvého 
vzduchu: Z vedlejších zón, okny

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Ventilátor

Úprava vlhkosti 
vzduchu: Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání oken/dveří
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí.

Osvětlení
Požadavek na 
osvětlenost: 200 lx (dle normy)

Použité systémy 
osvětlení: Smíšené: přisazený lustr, denní osvětlení.

Světelné zdroje: Wolframové žárovky

Ovládání světel: Ovládání světel individuálně. Není možné stmívat, upravovat barvu či mít vzdálený 
přístup.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.



ZÓNA F - KOUPELNA, WC, SKLAD -  1. NP

Akustika
Požadavek na 
hladinu 
akustického tlaku:

• 6:00-22:00 40 dB                                                       

• 22:00-6:00 30 dB  (dle normy)

Hlavní zdroj 
hluku: Lidé, sprcha, WC, mikrovlnná trouba

Akustická 
opatření: Žádná

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.

Elektro-magnetická, -iontová a -statická, ionizační záření
Významné 
elektrospotřebiče 
v zóně:

Mikrovlnná trouba

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA G - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ - 1. NP

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 29,2 m2                                     

• Objem zóny - 76,0 m3 

Počet osob: V zóně se pohybuje většinou 0-2 osoba. Vyjímečně se vyskytuje více osob.
Typ činnosti: Komunikační prostor
Hlavní zdroje 
škodlivin: Lidé

Charakter zóny: Více než 15 let provozovaná zóna v posledních letech bez větších změn.
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energií v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě vnitřního prostředí.

Stavebně-technické řešení a interiér

Materiálové řešení 
vnitřních povrchů:

• Podlaha - Koberec, keramická dlažba, vinyl, dřevěné schodnice                                              

• Stěny - Sádrová omítka (cihelné zdivo/PkCD cihly)

• Strop - Sádrová omítka (Hurdis)

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytuje jedno okno (1800x1500 mm) orientované na jih. Okno je 
plastové, trojsklo s 6-ti komorovým PVC profilem, Ug = 0,5 W/m2K, Uw = 0,88 W/
m2K. Dvoje dřevěné vchodové dveře.

Stínění vnější: U jižního okna přesahuje sedlová střecha hranu objektu o 1300 mm.

Stínění vnitřní: Na okně jsou namontovány vnitřní žaluzie.
Materiál vybavení: Nábytek z laminované dřevotřísky.
Živé rostliny: V zóně se nachází 9 rostlin, umístěné v okolí okna.
Zvířata: V zóně se vyskytuje kočka a pes.
Barevné řešení: Prostor je bíle vymalován, béžový koberec, šedé dlaždice.
Viditelné poruchy 
a vady: V zóně nebyly zpozorovány žádně viditelné poruchy ani vady.



ZÓNA G - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ - 1. NP

Vytápění zóny
Výpočtová vnitřní 
teplota: Neznámá

Hlavní systém 
vytápění:

Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel. Kotel je zároveň propojen i se 
zásobníkem teplé vody a slouží tedy zároveň i pro ohřev teplé vody. Otopná voda je 
v objektu rozvedena díky dvoutrubkové soustavě. V zóně jsou pro vytápění využita 
desková tělesa. Emitace probíhá díky radiaci a konvekci.

Popis regulace 
vytápění:

Čidlo venkovní teploty je umístěno na severní fasádě objektu a je chráněno před 
přímým slunečním svitem. Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Regulace 
otopných těles není možná.

Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o tepelném komfortu.

Doplňkový zdroj 
tepla: Není

Další sdělení: Chodba je nevytápěna.

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení. Část svislého zdiva je původní a má velmi dobrou 
akumulační vlastnost. To vede k tomu, že ani v letních měsících se zóna nepřehřívá.



ZÓNA G - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ - 1. NP

Větrání zóny
Navrhované 
parametry pro 
větrání zóny:

Trvalé větrání (dle ČSN EN 15665/Z1)           

• Minimální intenzita: 0,3 h-1                                            

• Doporučené intenzita: 0,5 h-1

Systém větrání v 
zóně:

Větrání je v zóně zajištěno oknem - přirozené větrání. Okno je často otevřeno do 
pozice mikroventilace.

Přívod čerstvého 
vzduchu: Ručně ovládané okno

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Okno

Úprava vlhkosti 
vzduchu: Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání oken
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí.

Osvětlení
Požadavek na 
osvětlenost: 100 lx (dle normy)

Použité systémy 
osvětlení: Smíšené: přisazené lustry, stolní lampička, denní osvětlení.

Světelné zdroje: Wolframové žárovky

Ovládání světel: Ovládání světel individuálně. Není možné stmívat, upravovat barvu či mít vzdálený 
přístup.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.



ZÓNA G - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ - 1. NP

Akustika
Požadavek na 
hladinu 
akustického tlaku:

• 6:00-22:00 40 dB                                                       

• 22:00-6:00 30 dB  (dle normy)

Hlavní zdroj 
hluku: Lidé

Akustická 
opatření: Žádná

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.

Elektro-magnetická, -iontová a -statická, ionizační záření
Významné 
elektrospotřebiče 
v zóně:

-

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA H - KOUPELNA, WC -  2. NP

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 8,5 m2                                     

• Objem zóny - 18,3 m3 

Počet osob: V zóně se pohybuje většinou 1 osoba. Vyjímečně se vyskytuje více osob.
Typ činnosti: Sprchování, osobní hygiena, WC
Hlavní zdroje 
škodlivin: Lidé, sprcha, WC

Charakter zóny: Více než 15 let provozovaná zóna v posledních letech bez větších změn.
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energií v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě vnitřního prostředí.

Stavebně-technické řešení a interiér

Materiálové řešení 
vnitřních povrchů:

• Podlaha - Keramická dlažba                                              

• Stěny - Keramický obklad

• Strop - Sádrová omítka

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytuje jedno okno v sedlové střeše (950x1500 mm) orientované na 
sever, okno je dřevěné, Uw = 1,4 W/m2K.

Stínění vnější: Neřešeno

Stínění vnitřní: Neřešeno
Materiál vybavení: Nábytek z laminátové dřevotřísky
Živé rostliny: V místnosti 207 - Koupelna jsou 2 rostliny.
Zvířata: V zóně se vyskytuje kočka a pes.
Barevné řešení: Koupelna je laděna do žluto-oranžova, WC do zelena.
Viditelné poruchy 
a vady: V zóně nebyly zpozorovány žádně viditelné poruchy ani vady.



ZÓNA H - KOUPELNA, WC -  2. NP

Vytápění zóny
Výpočtová vnitřní 
teplota: Neznámá

Hlavní systém 
vytápění:

Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel. Kotel je zároveň propojen i se 
zásobníkem teplé vody a slouží tedy zároveň i pro ohřev teplé vody. Otopná voda je 
v objektu rozvedena díky dvoutrubkové soustavě. V koupelně je pro vytápění 
využito trubková těleso (žebřík) které je doplněné elektrickou vložkou. Emitace 
probíhá díky radiaci a konvekci.

Popis regulace 
vytápění:

Čidlo venkovní teploty je umístěno na severní fasádě objektu a je chráněno před 
přímým slunečním svitem. Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Regulace 
otopného tělesa není možná, v případě potřeby přitápění elektrickým proudem.

Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o tepelném komfortu.

Doplňkový zdroj 
tepla: Topný trubkový žebřík je opatřen elektrickou vložkou.

Další sdělení: WC je nevytápěné

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení.



ZÓNA H - KOUPELNA, WC -  2. NP

Větrání zóny
Navrhované 
parametry pro 
větrání zóny:

Nárazové větrání v koupelně  (na WC) (dle ČSN EN 15665/Z1)           

• Minimum: 50 m3/h            (25 m3/h)                                        

• Doporučené: 90 m3/h       (50 m3/h)

Systém větrání v 
zóně: Podtlakové větrání - zajištěno ventilátorem.

Přívod čerstvého 
vzduchu: Z vedlejších zón, oknem

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Ventilátor

Úprava vlhkosti 
vzduchu: Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání oken/dveří
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí.

Osvětlení
Požadavek na 
osvětlenost: 200 lx (dle normy)

Použité systémy 
osvětlení: Smíšené: přisazený lustr, denní osvětlení.

Světelné zdroje: Wolframové žárovky

Ovládání světel: Ovládání světel individuálně. Není možné stmívat, upravovat barvu či mít vzdálený 
přístup.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.



ZÓNA H - KOUPELNA, WC -  2. NP

Akustika
Požadavek na 
hladinu 
akustického tlaku:

• 6:00-22:00 40 dB                                                       

• 22:00-6:00 30 dB  (dle normy)

Hlavní zdroj 
hluku: Lidé, vana, WC

Akustická 
opatření: Žádná

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.

Elektro-magnetická, -iontová a -statická, ionizační záření
Významné 
elektrospotřebiče 
v zóně:

-

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA I - POKOJE, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ - 2. NP

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 60,4 m2                                     

• Objem zóny - 148,2 m3 

Počet osob: V zóně se pohybuje většinou 0-2 osob. Vyjímečně se vyskytuje více osob.
Typ činnosti: Komunikační prostor, druhá pracovna, přespání návštěv
Hlavní zdroje 
škodlivin: Lidé, počítače, rádia

Charakter zóny: Více než 15 let provozovaná zóna v posledních letech bez větších změn.
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energií v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě vnitřního prostředí.

Stavebně-technické řešení a interiér

Materiálové řešení 
vnitřních povrchů:

• Podlaha - Koberec, vinyl, dřevěné schodnice                                              

• Stěny - Sádrová omítka (cihelné zdivo/SDK)

• Strop - Sádrová omítka 

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytuje 5 oken. 2 okna jsou orientována na jih (1800x1500 mm), jedno 
okno je orientováno na západ (1200x1500 mm). Tato tři okna jsou plastová, trojsklo 
s 6-ti komorovým PVC profilem, Ug = 0,5 W/m2K, Uw = 0,88 W/m2K. Jedno okno je 
v sedlové střeše (950x1500 mm) orientované na sever. Jedno okno je orientováno 
na východ (1200x1500 mm), tato dvě okna jsou dřevěná Uw = 1,4 W/m2K.

Stínění vnější: Není řešeno

Stínění vnitřní: Na jižních oknech jsou namontovány vnitřní žaluzie.
Materiál vybavení: Nábytek z laminované dřevotřísky.
Živé rostliny: V zóně se nachází přes 20 rostlin, umístěné v okolí oken.
Zvířata: V zóně se vyskytuje kočka a pes.

Barevné řešení: Chodba je bíle vymalována, jeden pokoj je barevně laděn do zeleno-žluté, druhý 
pokoj do modro-oranžové a třetí pokoj do béžové.

Viditelné poruchy 
a vady: V zóně nebyly zpozorovány žádně viditelné poruchy ani vady.



ZÓNA I - POKOJE, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ - 2. NP

Vytápění zóny
Výpočtová vnitřní 
teplota: Neznámá

Hlavní systém 
vytápění:

Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel. Kotel je zároveň propojen i se 
zásobníkem teplé vody a slouží tedy zároveň i pro ohřev teplé vody. Otopná voda je 
v objektu rozvedena díky dvoutrubkové soustavě. V zóně jsou pro vytápění využita 
desková tělesa. Emitace probíhá díky radiaci a konvekci.

Popis regulace 
vytápění:

Čidlo venkovní teploty je umístěno na severní fasádě objektu a je chráněno před 
přímým slunečním svitem. Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Regulace 
otopných těles je možná přes termostatické hlavice.

Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o tepelném komfortu.

Doplňkový zdroj 
tepla: Není

Další sdělení: -

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení. Část svislého zdiva je původní a má velmi dobrou 
akumulační vlastnost. To vede k tomu, že ani v letních měsících se zóna nepřehřívá.



ZÓNA I - POKOJE, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ - 2. NP

Větrání zóny
Navrhované 
parametry pro 
větrání zóny:

Trvalé větrání (dle ČSN EN 15665/Z1)           

• Minimální intenzita: 0,3 h-1                                            

• Doporučené intenzita: 0,5 h-1

Systém větrání v 
zóně:

Větrání je v zóně zajištěno oknem - přirozené větrání. Plastová okna jsou často 
otevřena do pozice mikroventilace.

Přívod čerstvého 
vzduchu: Ručně ovládané okno

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Okno

Úprava vlhkosti 
vzduchu: Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání oken
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí.

Osvětlení
Požadavek na 
osvětlenost: 100-300 lx (dle normy)

Použité systémy 
osvětlení: Smíšené: přisazené lustry, stolní lampička, denní osvětlení.

Světelné zdroje: Wolframové žárovky

Ovládání světel: Ovládání světel individuálně. Není možné stmívat, upravovat barvu či mít vzdálený 
přístup.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.



ZÓNA I - POKOJE, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ - 2. NP

Akustika
Požadavek na 
hladinu 
akustického tlaku:

• 6:00-22:00 40 dB                                                       

• 22:00-6:00 30 dB  (dle normy)

Hlavní zdroj 
hluku: Lidé, počítač, rádia, pes, kočka

Akustická 
opatření: Žádná

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.

Elektro-magnetická, -iontová a -statická, ionizační záření
Významné 
elektrospotřebiče 
v zóně:

Počítač, rádia

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA J - PŮDA

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 42 m2                                     

• Objem zóny - 54,6 m3 

Počet osob: V zóně se nepohybuje většinou žádná osoba. Vyjímečně se vyskytují osoby.
Typ činnosti: Skladování
Hlavní zdroje 
škodlivin: Lidé

Charakter zóny: Více než 15 let provozovaná zóna v posledních letech bez větších změn.
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energií v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě vnitřního prostředí.

Stavebně-technické řešení a interiér

Materiálové řešení 
vnitřních povrchů:

• Podlaha - PVC, koberec                                             

• Stěny - Omítka

• Strop - Omítka

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytují dvě okna v sedlové střeše (600x400 mm) orientované na sever 
a jedno okno (600x600 mm) orientované na západ. Všechna okna jsou dřevěná, Uw 
= 1,4 W/m2K.

Stínění vnější: Neřešeno

Stínění vnitřní: Neřešeno
Materiál vybavení: -
Živé rostliny: Nejsou
Zvířata: Nejsou
Barevné řešení: Bílé stěny, modrý koberec, hnědé lino
Viditelné poruchy 
a vady: V zóně nebyly zpozorovány žádně viditelné poruchy ani vady.



ZÓNA J - PŮDA

Vytápění zóny
V zóně není použit žádný systém vytápění - nevytápěná zóna.

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení.

Větrání zóny
Navrhované 
parametry pro 
větrání zóny:

Trvalé větrání (dle ČSN EN 15665/Z1)           

• Minimální intenzita: 0,3 h-1                                            

• Doporučené intenzita: 0,5 h-1

Systém větrání v 
zóně: Větrání je v zóně zajištěno oknem - přirozené větrání.

Přívod čerstvého 
vzduchu: Okny

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Okny

Úprava vlhkosti 
vzduchu:

Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání oken
Informace o 
spotřebě energie: Není možné zjistit spotřebu energie v zóně.

Informace o 
kvalitě prostředí:

V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí.



ZÓNA J - PŮDA

Osvětlení
Požadavek na 
osvětlenost: 100 lx (dle normy)

Použité systémy 
osvětlení: Smíšené: přisazený lustr, denní osvětlení.

Světelné zdroje: Wolframové žárovky

Ovládání světel: Ovládání světel individuálně. Není možné stmívat, upravovat barvu či mít vzdálený 
přístup.

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.

Akustika
Požadavek na 
hladinu 
akustického tlaku:

• 6:00-22:00 40 dB                                                       

• 22:00-6:00 30 dB  (dle normy)

Hlavní zdroj hluku: Lidé
Akustická 
opatření: Žádná

Informace o 
kvalitě prostředí: V zóně není možnost zjistit informace o kvalitě prostředí v zóně.

Elektro-magnetická, -iontová a -statická, ionizační záření
Významné 
elektrospotřebiče 
v zóně:

-

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno


