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CHARAKTER HODNOCENÉHO OBJEKTU

Typ objektu: Obytná budova - Rodinný dům

Architektonicko-
stavební řešení:

Jedná se o novostavbu řadového rodinného domu, který má dvě nadzemní podlaží. 
Obě nadzemní podlaží jsou využívána k bydlení. Garáž pro jeden automobil je 
přímo propojena s bytovou částí domu. Objekt je zastřešen plochou střechou s 
foliovou hydroizolací. Obytná plocha je 146 m2. Nejvyšší bod (atika) se nachází ve 
výšce 5,9 m nad úrovní okolního terénu. Konstrukční výška objektu je 2,6 m.

Stáří objektu: Objekt byl postaven v roce 2017 v rámci komplexu nových řadových domů.

Energetická 
náročnost: Objekt má průkaz energetické náročnosti třídy B (velmi úsporná)

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 
(osobní i nákladní doprava) je vzdálen cca 350 m. Od dálnice (Městský okruh) je 
rodinný dům vzdálen cca 800 m. V nejbližším okolí se nachází čerpací stanice a 
obchodní zóna (potraviny, drogerie, stavebniny,…). Rodinný dům přímo ovlivňují 
sousední objekty ze severní a jižní strany. Ze západní strany, kde jsou zahrady 
řadových domů, se nachází lokální tepelný ostrov.



PODKLADY PRO HODNOCENÍ

Projektová 
dokumentace: Dokumentace objektu z roku 2017

Místní šetření: listopad a prosinec 2020

Záznamy z MaR: Nejsou k dispozici
Vlastní měření: 9. 11. - 19. 12. 2020
Dotazníky: 15. 12. 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: 29. 12. 2020

ROZSAH HODNOCENÝCH ZÓN OBJEKTU

Kritéria pro 
zónování:

Stavební objekt byl rozdělen na 7 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 vyhodnocení celého rodinného domu. Důvodem bylo zjistit objektivní 
parametry určující kvalitu života v jednotlivých zónách. Dle mého názoru je každá 
zóna v objektu důležitá i když není pravidelně využívána, protože má vliv na 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 - Hygienické zázemí a technická místnost

• Zóna F - Předsíň, chodba, prostor schodiště

• Zóna G - Pokoj
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ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 30,8 m2                                     

• Objem zóny - 79,5 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, myčka, francouzské okno je orientováno do zahrady.

Charakter zóny: Rok a půl provozovaná zóna 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                                                        

• Stěny - Sádrová omítka (cihelné zdivo)

• Strop - Sádrová omítka 

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytuje jedno francouzské okno (4000x2200 mm) orientované na 
západ. Francouzské okno je dřevěné, Uw = 1,4 W/m2K.

Stínění vnější: V prostoru před francouzským oknem je markýza do vzdálenosti 800 mm od 
objektu.

Stínění vnitřní: Před francouzským oknem je závěs.

Materiál vybavení: Vestavěná kuchyňská linka, sedací souprava (látkové čalounění), dřevěný stůl a 
plastové židle.

Živé rostliny: V zóně se nachází 13 rostlin, převážně u západního okna.
Zvířata: V zóně se vyskytuje kočka.
Barevné řešení: Prostor je vymalován bíle, modrá sedací souprava.
Viditelné poruchy 
a vady: V zóně nebyly zpozorovány žádně viditelné poruchy ani vady.



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

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. V zóně je pro 
vytápění využito podlahové vytápění.

Popis regulace 
vytápění:

Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Součástí regulace systému je interiérové 
čidlo, které měří aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí 
vytápění celého objektu.

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: -

Další sdělení: -

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení.



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 francouzským oknem - přirozené větrání.

Přívod čerstvého 
vzduchu: Ručně ovládané francouzské okno

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Digestoř, francouzské okno, 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 okna
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: 2 zavěšené lustry, 3 menší zářivky nad pracovní plochou, denní osvětlení.

Světelné zdroje: Wolframové žárovky, zářivky, LED

Ovládání světel:
Ovládání světel individuálně i skupinově. Osvětlení nad pracovní plochou lze 
ovládat dálkovým ovladačem a je možné regulovat stmívání. Ostatní osvětlení 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, vybavení (myčka)

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, elektrická trouba, WiFi

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA B - PRACOVNA

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 12,9 m2                                     

• Objem zóny - 32,9 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: Rok a půl provozovaná zóna 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                                              

• Stěny - Sádrová omítka (cihelné zdivo)

• Strop - Sádrová omítka 

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytuje jedno okno (1800x1200 mm) orientované na západ. Okno je 
dřevěné, Uw = 1,4 W/m2K,

Stínění vnější: Neřešeno

Stínění vnitřní: Neřešeno
Materiál vybavení: Nábytek z laminované dřevotřísky.
Živé rostliny: V zóně se nachází 10 rostlin, umístěné na parapetě okna a na poličkách.
Zvířata: V zóně se vyskytuje kočka.
Barevné řešení: Prostor je bíle vymalován, tmavý nábytek.
Viditelné poruchy 
a vady: V zóně nebyly zpozorovány žádně viditelné poruchy ani vady.



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. V zóně je pro 
vytápění využito podlahové vytápění.

Popis regulace 
vytápění:

Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Součástí regulace systému je interiérové 
čidlo, které měří aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí 
vytápění celého objektu.

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: -

Další sdělení: V zóně se nachází počítač s tiskárnou.

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení.



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 okno, Infiltrace

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Okno, infiltrace

Úprava vlhkosti 
vzduchu: Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání okna
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

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, WiFi

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA C - LOŽNICE

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 16,6 m2                                     

• Objem zóny - 42,3 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: Rok a půl provozovaná zóna 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                                              

• Stěny - Sádrová omítka (cihelné zdivo)

• Strop - Sádrová omítka 

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytuje rohové okno (3300x1200 mm) orientované na východ, které je 
v téměř celé šířce místnosti. V rámci okna jsou zabudované balkonové dveře 
(800x2000 mm). Okno i balkonové dveře jsou dřevěné, Uw = 1,4 W/m2K.

Stínění vnější: Neřešeno

Stínění vnitřní: Na oknech jsou namontovány vnitřní rolety.
Materiál vybavení: Nábytek z dřevotřísky
Živé rostliny: V zóně se nachází 6 rostlin, umístěné na parapetě okna.
Zvířata: V zóně se vyskytuje kočka.
Barevné řešení: Prostor je vymalován bíle, 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. V zóně je pro 
vytápění využito podlahové vytápění.

Popis regulace 
vytápění:

Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Součástí regulace systému je interiérové 
čidlo, které měří aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí 
vytápění celého objektu.

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: -

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, Infiltrace (dřevěné okno)

Přívod čerstvého 
vzduchu: Ručně ovládané okna a balkonové dveře.

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Okno, balkonové dveře.

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, 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:

Notebook, WiFi

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 3,6 m2                                     

• Objem zóny - 9,2 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, WC

Charakter zóny: Rok a půl provozovaná zóna 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

Řešení oken a 
výplní otvorů: Neřešeno

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 béžové 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. V zóně je pro 
vytápění využito podlahové vytápění.

Popis regulace 
vytápění:

Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Součástí regulace systému je interiérové 
čidlo, které měří aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí 
vytápění celého objektu.

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: Elektrické trubkové otopné těleso.

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 - bezprahové řešení dveří 

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Ventilátor

Úprava vlhkosti 
vzduchu: Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání ventilátoru
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: Umělé: přisazený lustr.

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, 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:

WiFi

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno



ZÓNA E - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A TECHNICKÁ MÍSTNOST

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 8,9 m2                                     

• Objem zóny - 22,8 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: Rok a půl provozovaná zóna 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

Řešení oken a 
výplní otvorů: Neřešeno

Stínění vnější: Neřešeno

Stínění vnitřní: Neřešeno
Materiál vybavení: Nábytek z laminátové dřevotřísky
Živé rostliny: Nevyskytují se
Zvířata: Kočka
Barevné řešení: Koupelna a WC jsou laděny do hněda.
Viditelné poruchy 
a vady: V zóně nebyly zpozorovány žádně viditelné poruchy ani vady.



ZÓNA E - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A TECHNICKÁ MÍSTNOST

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. V zóně je pro 
vytápění využito podlahové vytápění.

Popis regulace 
vytápění:

Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Součástí regulace systému je interiérové 
čidlo, které měří aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí 
vytápění celého objektu.

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: Elektrické trubkové otopné těleso.

Další sdělení: -

Chlazení zóny
V zóně není použit žádný systém chlazení.



ZÓNA E - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A TECHNICKÁ MÍSTNOST

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 - bezprahové řešení dveří.

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Ventilátor

Úprava vlhkosti 
vzduchu: Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání ventilátorů.
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: Umělé: přisazený lustr.

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 E - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A TECHNICKÁ MÍSTNOST

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, pračka, kotel

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 F - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 29,2 m2                                     

• Objem zóny - 76,0 m3 

Počet osob: V zóně se pohybuje většinou 1-2 osoby. Vyjímečně se vyskytuje více osob.
Typ činnosti: Komunikační prostor
Hlavní zdroje 
škodlivin: Lidé, kočka.

Charakter zóny: Rok a půl provozovaná zóna 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, vinyl                                            

• Stěny - Sádrová omítka (cihelné zdivo), keramický obklad

• Strop - Sádrová omítka

Řešení oken a 
výplní otvorů: V zóně se vyskytuje jedno střešní okno (1200x1200 mm).

Stínění vnější: Neřešeno

Stínění vnitřní: Neřešeno
Materiál vybavení: Nábytek z laminované dřevotřísky.
Živé rostliny: V zóně se nachází 3 rostliny.
Zvířata: V zóně se vyskytuje kočka.
Barevné řešení: Prostor je bíle vymalován, hnědo-béžové dlaždice.
Viditelné poruchy 
a vady: V zóně nebyly zpozorovány žádně viditelné poruchy ani vady.



ZÓNA F - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ

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. V zóně je pro 
vytápění využito podlahové vytápění.

Popis regulace 
vytápění:

Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Součástí regulace systému je interiérové 
čidlo, které měří aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí 
vytápění celého objektu.

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.



ZÓNA F - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ

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: Zóna není přímo větraná.

Přívod čerstvého 
vzduchu: Ručně ovládané střešní okno, přilehlé zóny

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Ručně ovládané střešní okno, přilehlé zóny

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, 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 - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ

Akustika
Požadavek na 
hladinu 
akustického tlaku:

• 6:00-22:00 40 dB                                                       

• 22:00-6:00 30 dB  (dle normy)

Hlavní zdroj 
hluku: Lidé, chladící box na víno, pítko pro kočku.

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 G - POKOJ

Identifikace zóny

Hlavní rozměr: • Půdorysná plocha - 15,4 m2                                     

• Objem zóny - 39,3 m3 

Počet osob: V zóně se pohybuje většinou 1 osoba. Vyjímečně se vyskytuje více osob.
Typ činnosti: Druhá pracovna, přespání návštěv
Hlavní zdroje 
škodlivin: Lidé

Charakter zóny: Rok a půl provozovaná zóna 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                                             

• Stěny - Sádrová omítka (cihelné zdivo)

• Strop - Sádrová omítka 

Řešení oken a 
výplní otvorů:

V zóně se vyskytuje jedno okno (1800x1200 mm) orientované na západ. Okno je 
dřevěné, Uw = 1,4 W/m2K,

Stínění vnější: Není řešeno

Stínění vnitřní: Není řešeno
Materiál vybavení: Nábytek z laminované dřevotřísky.
Živé rostliny: V zóně se nachází 11 rostlin, umístěné v okolí oken.
Zvířata: V zóně se vyskytuje kočka.
Barevné řešení: Pokoj je bíle vymalován, vybavení tmavé.
Viditelné poruchy 
a vady: V zóně nebyly zpozorovány žádně viditelné poruchy ani vady.



ZÓNA G - POKOJ

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. V zóně je pro 
vytápění využito podlahové vytápění.

Popis regulace 
vytápění:

Vytápění se dá přímo regulovat na kotli. Součástí regulace systému je interiérové 
čidlo, které měří aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí 
vytápění celého objektu.

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.



ZÓNA G - POKOJ

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.

Přívod čerstvého 
vzduchu: Ručně ovládané okno

Odvod 
znehodnoceného 
vzduchu:

Ručně ovládané okno

Úprava vlhkosti 
vzduchu: Neřešeno

Úprava kvality 
vzduchu: Neřešeno

Regulace a řízení: Manuální ovládání okna
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 G - POKOJ

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:

WiFi

Ionizace vzduchu: Neřešeno
Provoz se 
specifickými 
požadavky:

Ne

Ionizující záření: Neřešeno


