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ÚVOD

Na základě podkladů pro vyhodnocení, naměřených dat ve čtyřech zónách (A-D) a dotazníkového 
průzkumu bylo vyhotoveno toto vyhodnocení Rodinného domu 1. 

Vyhodnocení proběhlo s ohledem na preference uživatelů a je tedy možné, že kdyby se daný objekt 
hodnotil pro nové majitele (například z hlediska koupě potažmo rekonstrukce) dopadlo by 
hodnocení jinak.

Na závěr hodnocení je shrnutí všech zón a navržené doporučení pro zlepšení situace.

Rozdělení objektu do jednotlivých 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

Kritéria hodnocení

LS Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí a sociálních vazeb

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

TCW Tepelný komfort v zimním období

TCS Tepelný komfort v letním období

IAQ Kvalita vzduchu

LC Světelné prostředí

AC Akustické prostředí

EC Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření

1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5-3 Stupeň klasifikace kritérií 



SPOLEČNÉ HODNOCENÍ PRO VŠECHNY ZÓNY

Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí a sociálních vazeb

LS1
Kvalita ovzduší (znečištění)

1V blízkém okolí se nevyskytuje žádný velký zdroj znečištění. Objekt se nachází v 
zástavbě rodinných domů na okraji Prahy.

LS2
Větrná oblast

1
Objekt se nevyskytuje v oblasti se zvýšenými problémy vzniklých činností větru.

LS3
Hluk z okolí

2V objektu je slyšet mírný hluk automobilové dopravy z městského okruhu, vyjímečně 
i z železniční dopravy. Obyvatelé objektu tento hluk již nevnímají.

LS4
Orientace ke světovým stranám

1Objekt je správně umístěn, kdy hlavní pobytové místnosti jsou umístěny na jižní 
straně. Hygienické zázemí je situováno na severní straně objektu.

LS5
Vliv tepelného ostrova

1
Díky velké ploše zeleně se v místě řešeného objektu nevyskytuje tepelný ostrov.

LS6
Psychické vnímání okolí, mezilidské vztahy

1
Jedná se o klidnou čtvrť s dobrými mezilidskými vztahy.

LS7
Riziko energetické chudoby

1Řešený objekt je napojený na veřejné sítě (plynovod, vodovod, veřejnou kanalizaci, 
silnoproud, slaboproud) a nachází se v Praze, kde není energetická chudoba 

LS Průměr nenulových hodnot 1,14



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

STI1
Použití rizikových materiálů stavebních konstrukcí

1
Rizikové materiály (např. azbest) nejsou použity.

STI2
Riziko kondenzace vodní páry na konstrukcích (tepelné mosty)

1
V zóně nekondenzuje voda na konstrukcích.

STI3
Použití rizikových materiálů na vybavení

2
V zóně se vyskytuje vybavení, ve kterém bude pravděpodobně použit formaldehyd.

STI4
Využití denního světla

2V oblasti obývacího pokoje a jídelny je dostatek denního světla, v kuchyni je světla 
méně, protože se tam nevyskytuje žádná prosklená plocha.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

1Na okně jsou manuálně ovládané žaluzie, před francouzským oknem je manuálně 
ovládaný závěs. 

STI6
Zeleň v interiéru

1
V interiéru se vyskytuje mnoho rostlin různých velikostí, barevností i dobou kvetení.

STI7
Viditelné vady a poruchy

1
Nevyskytují se.

STI8
Barevné řešení prostoru

1Prostor je příjemně laděn do zeleno-oranžové kombinace, což navozuje pozitivní 
atmosféru v zóně.

STI9
Dispoziční řešení

1Prostor naplno využívá svůj potenciál a je dobře propojen prostor kuchyně s jídelnou 
a obývacím pokojem.

STI10
Údržba

1Údržba v zóně není náročná. Povrchy jsou snadno čistitelné. Jediný prostor, kam 
není přístup je mezi sedací soupravou a zdí.

STI Průměr nenulových hodnot 1,20



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Tepelný komfort v zimním období

TCW1
Volba otopného systému

1
Otopný systém zvolen dobře.

TCW2

Schopnost otopného systému přizpůsobovat se uživateli

2
Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Systém je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Kotel nelze ovládat přes chytré zařízení. Na deskových 
tělesech nejsou namontovány termostatické hlavice pro okamžitou reakci na vnitřní 
stav.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuální spotřebě energie. Tu lze vyčíst  
pro celý objekt pouze přes plynoměr/fakturovaný roční odběr. Z dotazníků vyplývá, 
že uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

TCW4

Schopnost otopného systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuálním stavu kvality prostředí z hlediska 
tepelného komfortu v zimním období. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé jsou s tímto 
stavem spokojeni.

TCW5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v zimním období, ani nebyla provedena simulace.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
zimním období. Jediné co vadí je, že táhne od francouzského okna.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,40



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

1
V zóně je chlad i v tropických dnech vlivem akumulace konstrukce.

TCS2
Schopnost systému přizpůsobovat se uživateli

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS3
Schopnost systému podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS4
Schopnost systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v letním období, ani nebyla provedena simulace.

TCS6

Shrnutí výsledků hodnocení tepelného komfortu z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
letním období.

TCS Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Kvalita vzduchu

IAQ1

Volba způsobu větrání

1V zóně je přirozené větrání, které je zajištěno oknem na jižní fasádě a francouzským 
oknem na západní fasádě. Zóna A je oddělena od zóny G pouze posuvnými dveřmi, 
které bývají často otevřené, díky tomu je podpořena cirkulace vzduchu v zóně.

IAQ2
Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

0
Není použít žádný automatický systém, který by reagoval na stav vnitřního vzduchu.

IAQ3
Schopnost systému větrání podávat zprávy o využívání energie

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o využívání energie.

IAQ4
Schopnost systému větrání podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

IAQ5

Shrnutí výsledků z měření/simulace

1
Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 21. 9. - 7. 11. 2020. Z naměřených 
dat vyplývá, že zóna nemá problém s množstvím CO2 ve vzduchu. Hygienický limit 
1500 ppm byl překročen ojediněle a vždy na krátkou dobu (5-6 osob v zóně). 
Minimální naměřená hodnota byla 345 ppm a maximální 1739 ppm.

IAQ6

Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s kvalitou vzduchu. Systém 
přirozeného větrání jim vyhovuje.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1
V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení. Na jižním okně jsou vnitřní 
žaluzie a před francouzským oknem je závěs. V zóně se nachází více světelných 
zdrojů, které jsou ovládány několika spínači na zdi, dálkové ovládání není 
instalováno.

LC2
Schopnost systému osvětlení přizpůsobovat se uživateli

0V zóně není žádný automatický systém, který by v závislosti na světelných 
podmínkách rozsvěcel či zhasínal, případně ovládal stínění

LC3
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o využívání energie.

LC4
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

LC5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

LC6

Shrnutí výsledků hodnocení světelného prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím. 
Pro jednoho respondenta je nedostačující osvětlení nad jídelním stolem.

LC Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Akustické prostředí

AC1

Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

2
V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje hluku: lidé, televize, rádio, vybavení (kotel, 
myčka), veřejná komunikace. Plynový kotel vydává zvuk při sepnutí, nejedná se o 
nikterak hlasitý, ani dlouho trvající hluk. Myčka je hlučná, je vhodné ji zapínat v 
období, kdy se nevyskytují lidé v zóně (např. přes noc) 

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

AC3

Shrnutí výsledků z měření/simulace

1
Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 21. 9. - 7. 11. 2020. Z naměřených 
dat vyplývá, že minimální hladina akustického tlaku v místnosti je 35 dB. Při 
obsazené zóně lidmi se pohybuje většinou hladina akustického tlaku mezi 50-60 dB, 
maximum 71 dB.  

AC4

Shrnutí výsledků hodnocení akustického prostředí z dotazníkového 
průzkumu

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 1. 2020. Uživatelé neregistrují vnější zdroje hluku, z vnitřních zdrojů 
považují za největší problém myčku a plynový kotel.

AC Průměr nenulových hodnot 1,67

Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření

EC1
Zdroje elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření a 
opatření k eliminaci jejich negativního působení 2
V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje: televize, rádio, elektrická trouba a WiFi.

EC2
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

EC3
Shrnutí výsledků hodnocení prostředí z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ 

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,14 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,20 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,40 0

TCS Tepelný komfort v letním období 1,00 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,00 0

LC Světelné prostředí 1,00 0

AC Akustické prostředí 1,67 0

EC Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření 1,50 0

Komentář

Z celkového hodnocení vyplývá, že zóna je provedena kvalitně a nevyskytují se žádné vážné 
nedostatky. Uživatelé jsou spokojeni s aktuálním stavem vnitřního prostředí v zóně. Mezi největší 
nedostatky lze zařadit: nemožnost jednoduchého ovládání teploty otopných těles (změna pouze na 
zdroji), hluk od spotřebičů (myčka a plynový kondenzační kotel) a pravděpodobně nekvalitně 
zabudované francouzské okno, kterým táhne dovnitř studený vzduch. Z hlediska dnešních 
moderních trendů se zdá být zóna velmi pozadu, ovšem uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni a 
nechtějí instalovat vzduchotechnickou jednotku či další zařízení chytré elektroinstalace.

1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5-3 Stupeň klasifikace kritérií 



ZÓNA B - PRACOVNA

Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

STI1
Použití rizikových materiálů stavebních konstrukcí

1
Rizikové materiály (např. azbest) nejsou použity.

STI2
Riziko kondenzace vodní páry na konstrukcích (tepelné mosty)

1
V zóně nekondenzuje voda na konstrukcích.

STI3
Použití rizikových materiálů na vybavení

2
V zóně se vyskytuje vybavení, ve kterém bude pravděpodobně použit formaldehyd.

STI4
Využití denního světla

2V pracovně není mnoho denního světla díky stínění vzrostlým stromem a také díky 
členění interiéru.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

1
Na okně jsou manuálně ovládané vnitřní žaluzie.

STI6
Zeleň v interiéru

1
V interiéru se vyskytuje jedna rostlin umístěná na parapetu okna.

STI7
Viditelné vady a poruchy

2Šikmé praskliny v jedné příčce. Na vnitřní nosné stěně opadla omítka 
pravděpodobně vlivem vlhkosti. Obě poruchy jsou stabilizované a dál se nešíří.

STI8
Barevné řešení prostoru

1
Prostor je příjemně vymalován bíle, vybavení výhradně dřevěné.

STI9
Dispoziční řešení

1Jedná se o místnost s půdorysem obdélníku. V zóně se vyskytuje pracovní místo, 
postel a skříně.

STI10
Údržba

1
Údržba v zóně není náročná. Povrchy jsou snadno čistitelné.

STI Průměr nenulových hodnot 1,30



ZÓNA B - PRACOVNA

Tepelný komfort v zimním období

TCW1
Volba otopného systému

1
Otopný systém zvolen dobře.

TCW2

Schopnost otopného systému přizpůsobovat se uživateli

2
Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Systém je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Kotel nelze ovládat přes chytré zařízení. Na deskových 
tělesech nejsou namontovány termostatické hlavice pro okamžitou reakci na vnitřní 
stav.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuální spotřebě energie. Tu lze vyčíst  
pro celý objekt pouze přes plynoměr/fakturovaný roční odběr. Z dotazníků vyplývá, 
že uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

TCW4

Schopnost otopného systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuálním stavu kvality prostředí z hlediska 
tepelného komfortu v zimním období. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé jsou s tímto 
stavem spokojeni.

TCW5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v zimním období, ani nebyla provedena simulace.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

2
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé nejsou spokojeni s tepelným komfortem v zimním 
období. Obyvatelé si stěžují na chlad, který jde od okna. V kombinaci se zakrytým 
deskovým tělesem je v zóně opravdu chladněji než ve jiných částech objektu. To 
bylo potvrzeno měřením vnitřní teploty v přechodném období.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,40



ZÓNA B - PRACOVNA

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

1
V zóně je chlad i v tropických dnech vlivem akumulace konstrukce.

TCS2
Schopnost systému přizpůsobovat se uživateli

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS3
Schopnost systému podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS4
Schopnost systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v letním období, ani nebyla provedena simulace.

TCS6

Shrnutí výsledků hodnocení tepelného komfortu z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
letním období.

TCS Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA B - PRACOVNA

Kvalita vzduchu

IAQ1
Volba způsobu větrání

1
V zóně je přirozené větrání, které je zajištěno oknem na východní fasádě.

IAQ2
Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

0
Není použít žádný automatický systém, který by reagoval na stav vnitřního vzduchu.

IAQ3
Schopnost systému větrání podávat zprávy o využívání energie

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o využívání energie.

IAQ4
Schopnost systému větrání podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

IAQ5

Shrnutí výsledků z měření/simulace

1
Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 21. 9. - 7. 11. 2020. Z naměřených 
dat vyplývá, že zóna nemá problém s množstvím CO2 ve vzduchu. Hygienický limit 
1500 ppm byl překročen ojediněle a vždy na krátkou dobu. Hodnota se většinou 
pohybovala v rozmezí 400-1000 ppm. Minimální naměřená hodnota byla 363 ppm a 
maximální 1723 ppm.

IAQ6

Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
letním období.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA B - PRACOVNA

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení. Na okně jsou vnitřní žaluzie. 
V zóně se nachází více světelných zdrojů, které jsou ovládány několika spínači na 
zdi, dálkové ovládání není instalováno.

LC2
Schopnost systému osvětlení přizpůsobovat se uživateli

0V zóně není žádný automatický systém, který by v závislosti na světelných 
podmínkách rozsvěcel či zhasínal, případně ovládal stínění.

LC3
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o využívání energie.

LC4
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

LC5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

LC6

Shrnutí výsledků hodnocení světelného prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím. 
Pro jednoho respondenta je nedostačující osvětlení u pracovního stolu.

LC Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA B - PRACOVNA

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

1V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje hluku: lidé, počítač, tiskárna, rádio. V zóně 
nejsou žádné opatření k eliminaci hluku.

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

AC3
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

AC4

Shrnutí výsledků hodnocení akustického prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují vnitřní ani vnější zdroje hluku.

AC Průměr nenulových hodnot 1,00

Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření

EC1
Zdroje elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření a 
opatření k eliminaci jejich negativního působení 2
V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje: počítač, rádio a WiFi.

EC2
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

EC3
Shrnutí výsledků hodnocení prostředí z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA B - PRACOVNA                                                

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,14 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,30 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,40 0

TCS Tepelný komfort v letním období 1,00 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,00 0

LC Světelné prostředí 1,00 0

AC Akustické prostředí 1,00 0

EC Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření 1,50 0

Komentář

Z celkového hodnocení vyplývá, že zóna je provedena kvalitně a nevyskytují se žádné vážné 
nedostatky. Uživatelé jsou spokojeni s aktuálním stavem vnitřního prostředí v zóně. Mezi největší 
nedostatky lze zařadit: nemožnost jednoduchého ovládání teploty otopných těles (změna pouze na 
zdroji), pravděpodobně nekvalitně zabudované okno, kterým táhne dovnitř studený vzduch a 
nedostatečné osvětlení u pracovního stolu. Z hlediska dnešních moderních trendů se zdá být zóna 
velmi pozadu, ovšem uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni a nechtějí instalovat 
vzduchotechnickou jednotku či další zařízení chytré elektroinstalace.

1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5-3 Stupeň klasifikace kritérií 



ZÓNA C - LOŽNICE

Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

STI1
Použití rizikových materiálů stavebních konstrukcí

1
Rizikové materiály (např. azbest) nejsou použity.

STI2
Riziko kondenzace vodní páry na konstrukcích (tepelné mosty)

1
V zóně nekondenzuje voda na konstrukcích.

STI3
Použití rizikových materiálů na vybavení

2
V zóně se vyskytuje vybavení, ve kterém bude pravděpodobně použit formaldehyd.

STI4
Využití denního světla

1V ložnici je dostatek denního světla díky oknu a francouzskému oknu na západní 
straně objektu.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

1Na okně nejsou manuálně ovládané vnitřní žaluzie, před francouzskými oknem je 
manuálně ovládaný závěs. 

STI6
Zeleň v interiéru

1
V interiéru se vyskytuje mnoho rostlin různých velikostí, barevností i dobou kvetení.

STI7
Viditelné vady a poruchy

1Na stropě se nalézá několik stabilizovaných prasklin, které nemají vliv na porušení 
statiky objektu.

STI8
Barevné řešení prostoru

1Prostor je příjemně laděn do zeleno-žluté kombinace, což navozuje pozitivní 
atmosféru v zóně.

STI9
Dispoziční řešení

1Prostor naplno využívá svůj potenciál, v zóně se nalézá postel, šatní skříně a 
komody.

STI10
Údržba

1
Údržba v zóně není náročná.

STI Průměr nenulových hodnot 1,10



ZÓNA C - LOŽNICE

Tepelný komfort v zimním období

TCW1
Volba otopného systému

1
Otopný systém zvolen dobře.

TCW2

Schopnost otopného systému přizpůsobovat se uživateli

1
Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Systém je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Kotel nelze ovládat přes chytré zařízení. Na deskovém 
otopném tělese v zóně je namontována termostatická hlavice pro okamžitou reakci 
na vnitřní stav.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuální spotřebě energie. Tu lze vyčíst  
pro celý objekt pouze přes plynoměr/fakturovaný roční odběr. Z dotazníků vyplývá, 
že uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

TCW4

Schopnost otopného systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuálním stavu kvality prostředí z hlediska 
tepelného komfortu v zimním období. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé jsou s tímto 
stavem spokojeni.

TCW5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v zimním období, ani nebyla provedena simulace.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou spokojeni s tepelným komfortem v zimním 
období. Jeden respondent si stěžuje na občasné chladno, ale zároveň uvádí, že je s 
teplotou celkově spokojen.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA C - LOŽNICE

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

3V zóně není zajištěn tepelný komfort v letním období. Zóna se nachází pod sedlovou 
střechou a v tropických dnech je vnitřní teplota velmi vysoká.

TCS2
Schopnost systému přizpůsobovat se uživateli

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS3
Schopnost systému podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS4
Schopnost systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v letním období, ani nebyla provedena simulace.

TCS6

Shrnutí výsledků hodnocení tepelného komfortu z dotazníkového 
průzkumu

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Všichni respondenti se shodují, že je v zóně velké horko v 
letním období, rozchází se však v názoru na řešení. Jeden by rád v zóně chladil, ale 
druhý ne.

TCS Průměr nenulových hodnot 2,50



ZÓNA C - LOŽNICE

Kvalita vzduchu

IAQ1

Volba způsobu větrání

2V zóně je přirozené větrání, které je zajištěno oknem a francouzským oknem na 
západní  fasádě. Zóna C je oddělena od zóny D pouze posuvnými dveřmi, které 
bývají často otevřené.

IAQ2
Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

0
Není použít žádný automatický systém, který by reagoval na stav vnitřního vzduchu.

IAQ3
Schopnost systému větrání podávat zprávy o využívání energie

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o využívání energie.

IAQ4
Schopnost systému větrání podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

IAQ5

Shrnutí výsledků z měření/simulace

3
Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 21. 9. - 7. 11. 2020. Z naměřených 
dat vyplývá, že zóna má problém s množstvím CO2 ve vzduchu přes noc. Hygienický 
limit 1500 ppm byl překročen každou noc, kdy byla zavřená okna i dveře. Minimální 
naměřená hodnota byla 319 ppm a maximální 2564 ppm.

IAQ6

Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

2
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Respondenti se shodují, že je v zóně, hlavně v noci, často “
vydýchaný” vzduch. To je pravděpodobně novým plastovým oknem, které má téměř 
nulovou infiltraci. Situaci neprospívají ani umístění většího množství rostlin, které 
přes noc spotřebují 02 a “vydechují” C02, stejně jako lidé.

IAQ Průměr nenulových hodnot 2,33



ZÓNA C - LOŽNICE

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1
V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení. Na okně nejsou žaluzie a 
před francouzským oknem je závěs. V zóně se nachází více světelných zdrojů, které 
jsou ovládány několika spínači na zdi nebo poblíž zdroje světla, dálkové ovládání 
není instalováno.

LC2
Schopnost systému osvětlení přizpůsobovat se uživateli

0V zóně není žádný automatický systém, který by v závislosti na světelných 
podmínkách rozsvěcel či zhasínal, případně ovládal stínění

LC3
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o využívání energie.

LC4
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

LC5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

LC6

Shrnutí výsledků hodnocení světelného prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím.

LC Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA C - LOŽNICE

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

1V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje hluku: lidé, rádio a notebook. V zóně nejsou 
žádné opatření k eliminaci hluku.

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

AC3
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

AC4

Shrnutí výsledků hodnocení akustického prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují vnitřní zdroje hluku. Občas je slyšet 
automobilový provoz dálnice (Městský okruh).

AC Průměr nenulových hodnot 1,00

Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření

EC1
Zdroje elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření a 
opatření k eliminaci jejich negativního působení 2
V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje: notebook, rádio a WiFi.

EC2
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

EC3
Shrnutí výsledků hodnocení prostředí z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA C - LOŽNICE                                                    

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,14 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,10 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,00 0

TCS Tepelný komfort v letním období 2,50 1

IAQ Kvalita vzduchu 2,33 1

LC Světelné prostředí 1,00 0

AC Akustické prostředí 1,00 0

EC Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření 1,50 0

Komentář
V zóně je nejslabším místem přehřívání v letním období. Uživatelé si jsou sami vědomi tohoto 
problému, ale mají odlišný názor na řešení situace. Dalším problémem je kvalita vzduchu v noci. Díky 
plastovým oknům, rostlinám a lidem se zóna poměrně rychle dostane nad hygienické limity C02.                                  
Z hlediska dnešních moderních trendů se zdá být zóna velmi pozadu, ovšem uživatelé jsou s tímto 
stavem spokojeni a nechtějí instalovat vzduchotechnickou jednotku či další zařízení chytré 
elektroinstalace.

1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5-3 Stupeň klasifikace kritérií 



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

STI1
Použití rizikových materiálů stavebních konstrukcí

1
Rizikové materiály (např. azbest) nejsou použity.

STI2
Riziko kondenzace vodní páry na konstrukcích (tepelné mosty)

1
V zóně nekondenzuje voda na konstrukcích.

STI3
Použití rizikových materiálů na vybavení

2
V zóně se vyskytuje vybavení, ve kterém bude pravděpodobně použit formaldehyd.

STI4
Využití denního světla

1
V koupelně je střešní okno, které poskytuje přísun denního světla.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

2
V zóně není instalováno žádné stínění okna.

STI6
Zeleň v interiéru

1V interiéru se nevyskytuje žádná rostlina. Vzhledem k účelu místnosti to však není 
nedostatek.

STI7
Viditelné vady a poruchy

1
V zóně se nevyskytují žádné viditelné vady ani poruchy.

STI8
Barevné řešení prostoru

1
Prostor je laděný do zelené barvy.

STI9
Dispoziční řešení

1Prostor naplno využívá svůj potenciál, v zóně se nalézá sprchový kout, umyvadlo se 
skříňkou.

STI10
Údržba

1
Údržba v zóně není náročná.

STI Průměr nenulových hodnot 1,20



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Tepelný komfort v zimním období

TCW1
Volba otopného systému

1
Otopný systém zvolen dobře.

TCW2

Schopnost otopného systému přizpůsobovat se uživateli

1
Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Systém je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Kotel nelze ovládat přes chytré zařízení. Na trubkovém 
otopném tělese v zóně není možné regulovat teplotu, ale je doplněno elektrickou 
vložkou.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuální spotřebě energie. Tu lze vyčíst  
pro celý objekt pouze přes plynoměr/fakturovaný roční odběr. Z dotazníků vyplývá, 
že uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

TCW4

Schopnost otopného systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuálním stavu kvality prostředí z hlediska 
tepelného komfortu v zimním období. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé jsou s tímto 
stavem spokojeni.

TCW5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v zimním období, ani nebyla provedena simulace.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou spokojeni s tepelným komfortem v zimním 
období. 

TCW Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

3V zóně není zajištěn tepelný komfort v letním období. Zóna se nachází pod sedlovou 
střechou a v tropických dnech je vnitřní teplota velmi vysoká.

TCS2
Schopnost systému přizpůsobovat se uživateli

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS3
Schopnost systému podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS4
Schopnost systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v letním období, ani nebyla provedena simulace.

TCS6

Shrnutí výsledků hodnocení tepelného komfortu z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Respondenti jsou spokojeni s tepelným komfortem v letním 
období. Vzhledem k účelu zóny-koupelna nevadí větší teplota.

TCS Průměr nenulových hodnot 2,00



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Kvalita vzduchu

IAQ1

Volba způsobu větrání

1V zóně je podtlakové větrání, které je zajištěno ventilátorem. V zóně se nachází 
střešní okno. Zóna D je oddělena od zóny C pouze posuvnými dveřmi, které bývají 
otevřené, pokud není koupelna využívána.

IAQ2
Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

1Je možné pouze zapnout nebo vypnout ventilátor. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé 
jsou s tímto stavem spokojeni.

IAQ3
Schopnost systému větrání podávat zprávy o využívání energie

1Systém nepodává žádné zprávy o aktuální spotřebě energie. Z dotazníků vyplývá, že 
uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

IAQ4
Schopnost systému větrání podávat zprávy o kvalitě prostředí

1Systém nepodává žádné zprávy o aktuálním stavu kvality prostředí z hlediska kvality 
vzduchu. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

IAQ5

Shrnutí výsledků z měření/simulace

1

Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 21. 9. - 7. 11. 2020. Z naměřených 
dat vyplývá, že zóna má problém s množstvím CO2 ve vzduchu. Je to dáno tím, že je 
zóna přímo spojena se zónou C a je jí tedy výrazně ovlivněna. V této zóně dosahuje 
CO2 často hodnoty nad 1500 ppm, ale jedná se vždy o noc, tedy moment kdy není 
zóna využívána. V době výskytu osob v zóně se hladina CO2 pohybuje mezi 
500-1000 ppm. Minimální naměřená hodnota byla 374 ppm a maximální 2462 ppm.

IAQ6

Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé nejsou spokojeni se slabým výkonem ventilátoru a 
proto často volí radši otevření okna před zapnutím ventilátoru.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,17



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Světelné prostředí

LC1
Volba způsobu osvětlení

1V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení. V zóně se nachází jeden 
světelný zdroj, které je ovládán spínačem na zdi, dálkové ovládání není instalováno.

LC2
Schopnost systému osvětlení přizpůsobovat se uživateli

0V zóně není žádný automatický systém, který by v závislosti na světelných 
podmínkách rozsvěcel či zhasínal, případně ovládal stínění

LC3
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o využívání energie.

LC4
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

LC5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

LC6

Shrnutí výsledků hodnocení světelného prostředí z dotazníkového 
průzkumu

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím, 
jen by doplnili jedno svítidlo nad umyvadlo pro větší komfort.

LC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

1V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje hluku: lidé a sprcha. V zóně nejsou žádné 
opatření k eliminaci hluku.

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

AC3
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

AC4

Shrnutí výsledků hodnocení akustického prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují vnitřní ani vnější zdroje hluku.

AC Průměr nenulových hodnot 1,00

Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření

EC1
Zdroje elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření a 
opatření k eliminaci jejich negativního působení 2
V zóně se vyskytuje tento hlavní zdroj: WiFi.

EC2
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

EC3
Shrnutí výsledků hodnocení prostředí z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE                            

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,14 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,20 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,00 0

TCS Tepelný komfort v letním období 2,00 1

IAQ Kvalita vzduchu 1,17 0

LC Světelné prostředí 1,50 0

AC Akustické prostředí 1,00 0

EC Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření 1,50 0

Komentář
V zóně je nejslabším místem přehřívání v letním období. Uživatelé si jsou sami vědomi tohoto 
problému, ale mají odlišný názor na řešení situace. Dalším problémem je nedostatečný výkon 
ventilátoru, který nezvládne odvádět požadované množství vzduchu. Uživatelé si také stěžují na 
nedostatečné osvětlení prostoru u umyvadla. Z hlediska dnešních moderních trendů se zdá být zóna 
velmi pozadu, ovšem uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni a nechtějí instalovat 
vzduchotechnickou jednotku či další zařízení chytré elektroinstalace.

1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5-3 Stupeň klasifikace kritérií 



ZÓNA E - SKLEP

Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

STI1
Použití rizikových materiálů stavebních konstrukcí

1
Rizikové materiály (např. azbest) nejsou použity.

STI2
Riziko kondenzace vodní páry na konstrukcích (tepelné mosty)

1
V zóně nekondenzuje voda na konstrukcích.

STI3
Použití rizikových materiálů na vybavení

1
V zóně se nevyskytuje rizikové vybavení.

STI4
Využití denního světla

2Zóna je částečně pod terénem a je v ní pouze jedno okno, kterým neprochází do 
zóny příliš denního světla.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

2
V zóně není instalováno žádné aktivní stínění oken.

STI6
Zeleň v interiéru

1V interiéru se nevyskytuje žádná rostlina. Vzhledem k účelu místnosti to však není 
nedostatek.

STI7

Viditelné vady a poruchy

2V zóně se vyskytují drobné vady ani poruchy. Na některých místech opadá omítka, 
dřevěné prvky začínají podléhat biologické degradaci a zespodu schodišťových 
stupnic je na místech vidět výztuž.

STI8
Barevné řešení prostoru

2Svislé konstrukce jsou omítnuty, vodorovné konstrukce železobetonové bez 
povrchové úpravy

STI9
Dispoziční řešení

1
Prostor naplno využívá svůj potenciál, v zóně se nalézá skladovací prostor.

STI10
Údržba

2
Údržba v zóně je náročná, prostor odpovídá nepříliš využívanému sklepu.

STI Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA E - SKLEP

Tepelný komfort v zimním období

TCW1
Volba otopného systému

1Zóna není vytápěna. Vzhledem k  umístění a využití zóny (sklep) není potřeba zónu 
vytápět.

TCW2
Schopnost otopného systému přizpůsobovat se uživateli

0
V zóně není zaveden žádný otopný systém.

TCW3
Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není zaveden žádný otopný systém.

TCW4
Schopnost otopného systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není zaveden žádný otopný systém.

TCW5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v zimním období, ani nebyla provedena simulace.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou spokojeni s tepelným komfortem v zimním 
období. 

TCW Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA E - SKLEP

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

1
V zóně je chlad i v tropických dnech vlivem akumulace konstrukce.

TCS2
Schopnost systému přizpůsobovat se uživateli

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS3
Schopnost systému podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS4
Schopnost systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v letním období, ani nebyla provedena simulace.

TCS6

Shrnutí výsledků hodnocení tepelného komfortu z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
letním období.

TCS Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA E - SKLEP

Kvalita vzduchu

IAQ1
Volba způsobu větrání

1
V zóně je přirozené větrání, které je zajištěno oknem na jižní fasádě.

IAQ2
Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

0
Není použít žádný automatický systém, který by reagoval na stav vnitřního vzduchu.

IAQ3
Schopnost systému větrání podávat zprávy o využívání energie

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o využívání energie.

IAQ4
Schopnost systému větrání podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

IAQ5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

IAQ6
Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s kvalitou vzduchu.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA E - SKLEP

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

2
V zóně je převážně umělé osvětlení (okno sice v zóně je, ale neproniká přes něj 
mnoho světla). Okno je zvenku stíněno terasou. V zóně se nachází jeden světelný 
zdroj, který nedostatečně osvětluje celý prostor rovnoměrně. Světelný zdroj je 
ovládán spínačem u vstupu do zóny, dálkové ovládání není instalováno.

LC2
Schopnost systému osvětlení přizpůsobovat se uživateli

0V zóně není žádný automatický systém, který by v závislosti na světelných 
podmínkách rozsvěcel či zhasínal, případně ovládal stínění

LC3
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o využívání energie.

LC4
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

LC5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

LC6

Shrnutí výsledků hodnocení světelného prostředí z dotazníkového 
průzkumu

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé by ocenili zlepšení světelných podmínek i v 
prostoru pod schody.

LC Průměr nenulových hodnot 2,00



ZÓNA E - SKLEP

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

1V zóně se vyskytuje tento hlavní zdroj hluku: centrální vysavač. V zóně nejsou žádné 
opatření k eliminaci hluku.

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

AC3
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

AC4

Shrnutí výsledků hodnocení akustického prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují vnitřní hluk, když se nachází v zóně, z 
vnějších hluků je trochu slyšet hluk z veřejné komunikace před objektem.

AC Průměr nenulových hodnot 1,00

Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření

EC1

Zdroje elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření a 
opatření k eliminaci jejich negativního působení

1
V zóně se nevyskytují žádné zdroje elektro-magnetické, -iontové, -statické, ani 
ionizační záření.

EC2
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

EC3
Shrnutí výsledků hodnocení prostředí z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA E - SKLEP                                                         

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,14 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,50 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,00 0

TCS Tepelný komfort v letním období 1,00 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,00 0

LC Světelné prostředí 2,00 0

AC Akustické prostředí 1,00 0

EC Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření 1,00 0

Komentář
V zóně je nejslabším místem osvětlení. Vlivem toho, že je zóna částečně pod terénem a okno je 
stíněno terasou nevniká dovnitř mnoho denního osvětlení. Umělé osvětlení není v zóně rovnoměrné a 
v některých místech je nedostatek světla. Dalším nedostatkem je údržba a vzhled zóny, ale vzhledem 
k jejímu využití (sklad potravin) se nejedná o velký problém. Z hlediska dnešních moderních trendů se 
zdá být zóna velmi pozadu, ovšem uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni a nechtějí instalovat 
vzduchotechnickou jednotku či další zařízení chytré elektroinstalace.

1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5-3 Stupeň klasifikace kritérií 



ZÓNA F - KOUPELNA, WC, SKLAD -  1. NP

Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

STI1
Použití rizikových materiálů stavebních konstrukcí

1
Rizikové materiály (např. azbest) nejsou použity.

STI2
Riziko kondenzace vodní páry na konstrukcích (tepelné mosty)

1
V zóně nekondenzuje voda na konstrukcích.

STI3
Použití rizikových materiálů na vybavení

2
V zóně se vyskytuje vybavení, ve kterém bude pravděpodobně použit formaldehyd.

STI4
Využití denního světla

1V koupelně je dostatečně využíváno denní osvětlení, ve spíži částečně (věci 
umístěné na parapetu okna značně stíní) a na WC není okno.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

2
Na oknech není instalováno aktivní stínění.

STI6
Zeleň v interiéru

1
V koupelně se vyskytují rostliny, ve zbylých dvou místnostech ne.

STI7
Viditelné vady a poruchy

1Ve spíži je několik drobných šikmých trhlin. Všechny jsou již ustáleny a nemají vliv na 
statiku konstrukce.

STI8
Barevné řešení prostoru

1
Místnosti jsou optimálně barevně laděny ke svému využití.

STI9
Dispoziční řešení

1
Prostor naplno využívá svůj potenciál.

STI10
Údržba

1
Údržba v zóně není náročná. Povrchy jsou snadno čistitelné.

STI Průměr nenulových hodnot 1,20



ZÓNA F - KOUPELNA, WC, SKLAD -  1. NP

Tepelný komfort v zimním období

TCW1

Volba otopného systému

1Na WC a ve spíži nejsou instalována tělesa otopného systému. V koupelně je 
trubkové otopné těleso napojené na otopný systém a zároveň opatřené elektrickou 
vložkou. V podlaze jsou elektrické topné rohože

TCW2

Schopnost otopného systému přizpůsobovat se uživateli

1
Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Systém je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Kotel nelze ovládat přes chytré zařízení. Na trubkovém 
otopném tělese v zóně není možné regulovat teplotu, ale je doplněno elektrickou 
vložkou a zároveň je možná zapnout vytápění elektrickými rohožemi 

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuální spotřebě energie. Tu lze vyčíst  
pro celý objekt pouze přes plynoměr/fakturovaný roční odběr. Z dotazníků vyplývá, 
že uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

TCW4

Schopnost otopného systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuálním stavu kvality prostředí z hlediska 
tepelného komfortu v zimním období. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé jsou s tímto 
stavem spokojeni.

TCW5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v zimním období, ani nebyla provedena simulace.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
zimním období.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA F - KOUPELNA, WC, SKLAD -  1. NP

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

1
V zóně je chlad i v tropických dnech vlivem akumulace konstrukce.

TCS2
Schopnost systému přizpůsobovat se uživateli

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS3
Schopnost systému podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS4
Schopnost systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v letním období, ani nebyla provedena simulace.

TCS6

Shrnutí výsledků hodnocení tepelného komfortu z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
letním období.

TCS Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA F - KOUPELNA, WC, SKLAD -  1. NP

Kvalita vzduchu

IAQ1
Volba způsobu větrání

1V koupelně a na WC je podtlakové větrání zajištěné ventilátory. Spíž je větrána 
přirozeně díky oknu.

IAQ2
Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

1Ventilátor na WC je automaticky spouštěn se zapnutím světla, ventilátor v koupelně 
má samostatný spínač.

IAQ3
Schopnost systému větrání podávat zprávy o využívání energie

1Systém nepodává žádné zprávy o aktuální spotřebě energie. Z dotazníků vyplývá, že 
uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

IAQ4
Schopnost systému větrání podávat zprávy o kvalitě prostředí

1Systém nepodává žádné zprávy o aktuálním stavu kvality prostředí z hlediska kvality 
vzduchu. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

IAQ5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

IAQ6
Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s kvalitou vzduchu.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA F - KOUPELNA, WC, SKLAD -  1. NP

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení. V zóně se nachází světelné 
zdroje, které jsou ovládány spínačem na zdi nebo ve skříňce, dálkové ovládání není 
instalováno.

LC2
Schopnost systému osvětlení přizpůsobovat se uživateli

0V zóně není žádný automatický systém, který by v závislosti na světelných 
podmínkách rozsvěcel či zhasínal, případně ovládal stínění

LC3
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o využívání energie.

LC4
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

LC5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

LC6

Shrnutí výsledků hodnocení světelného prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím.

LC Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA F - KOUPELNA, WC, SKLAD -  1. NP

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

1V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje hluku: lidé, sprcha, WC a mikrovlnná trouba. V 
zóně nejsou žádné opatření k eliminaci hluku.

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

AC3
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

AC4

Shrnutí výsledků hodnocení akustického prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé vnímají hlasitější provoz mikrovlnné trouby, ale 
nevadí jim.

AC Průměr nenulových hodnot 1,00

Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření

EC1
Zdroje elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření a 
opatření k eliminaci jejich negativního působení 2
V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje: WiFi a mikrovlnná trouba.

EC2
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

EC3
Shrnutí výsledků hodnocení prostředí z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA F - KOUPELNA, WC, SKLAD -  1. NP              

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,14 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,20 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,00 0

TCS Tepelný komfort v letním období 1,00 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,00 0

LC Světelné prostředí 1,00 0

AC Akustické prostředí 1,00 0

EC Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření 1,50 0

Komentář

Z celkového hodnocení vyplývá, že zóna je provedena kvalitně a nevyskytují se žádné vážné 
nedostatky. Uživatelé jsou spokojeni s aktuálním stavem vnitřního prostředí v zóně. Mezi největší 
nedostatky lze zařadit: mikrovlnnou troubu (z hlediska hluku a mikrovlnného záření). Z hlediska 
dnešních moderních trendů se zdá být zóna velmi pozadu, ovšem uživatelé jsou s tímto stavem 
spokojeni a nechtějí instalovat vzduchotechnickou jednotku či další zařízení chytré elektroinstalace.

1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5-3 Stupeň klasifikace kritérií 



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

Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

STI1
Použití rizikových materiálů stavebních konstrukcí

1
Rizikové materiály (např. azbest) nejsou použity.

STI2
Riziko kondenzace vodní páry na konstrukcích (tepelné mosty)

1
V zóně nekondenzuje voda na konstrukcích.

STI3
Použití rizikových materiálů na vybavení

2
V zóně se vyskytuje vybavení, ve kterém bude pravděpodobně použit formaldehyd.

STI4
Využití denního světla

2V předsíni je díky oknu dostatek denního světla. V chodbě a prostoru před 
schodištěm není žádné okno.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

1
Na okně jsou manuálně ovládané žaluzie.

STI6
Zeleň v interiéru

1
V interiéru se vyskytuje mnoho rostlin různých velikostí, barevností i dobou kvetení.

STI7
Viditelné vady a poruchy

1
Šikmé praskliny v jedné příčce. Poruchy je stabilizovaná a dál se nešíří.

STI8
Barevné řešení prostoru

1
Prostor působí příjemně z hlediska barevnosti.

STI9
Dispoziční řešení

1
Prostor naplno využívá svůj potenciál.

STI10
Údržba

1
Údržba v zóně není náročná.

STI Průměr nenulových hodnot 1,20



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

Tepelný komfort v zimním období

TCW1
Volba otopného systému

1
Otopný systém zvolen dobře.

TCW2

Schopnost otopného systému přizpůsobovat se uživateli

2
Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Systém je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Kotel nelze ovládat přes chytré zařízení. Na deskových 
tělesech nejsou namontovány termostatické hlavice pro okamžitou reakci na vnitřní 
stav.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuální spotřebě energie. Tu lze vyčíst  
pro celý objekt pouze přes plynoměr/fakturovaný roční odběr. Z dotazníků vyplývá, 
že uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

TCW4

Schopnost otopného systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuálním stavu kvality prostředí z hlediska 
tepelného komfortu v zimním období. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé jsou s tímto 
stavem spokojeni.

TCW5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v zimním období, ani nebyla provedena simulace.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
zimním období.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,20



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

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

1
V zóně je chlad i v tropických dnech vlivem akumulace konstrukce.

TCS2
Schopnost systému přizpůsobovat se uživateli

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS3
Schopnost systému podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS4
Schopnost systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v letním období, ani nebyla provedena simulace.

TCS6

Shrnutí výsledků hodnocení tepelného komfortu z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
letním období.

TCS Průměr nenulových hodnot 1,00



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

Kvalita vzduchu

IAQ1

Volba způsobu větrání

1V zóně je přirozené větrání, které je zajištěno oknem na jižní fasádě. Zóna G je 
oddělena od zóny A pouze posuvnými dveřmi, které bývají často otevřené, díky 
tomu je podpořena cirkulace vzduchu v zóně.

IAQ2
Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

0
Není použít žádný automatický systém, který by reagoval na stav vnitřního vzduchu.

IAQ3
Schopnost systému větrání podávat zprávy o využívání energie

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o využívání energie.

IAQ4
Schopnost systému větrání podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

IAQ5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

IAQ6

Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s kvalitou vzduchu. Systém 
přirozeného větrání jim vyhovuje.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,00



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

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1
V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení. Na okně jsou vnitřní žaluzie. 
V zóně se nachází více světelných zdrojů, které jsou ovládány několika spínači na 
zdi, dálkové ovládání není instalováno. V chodbě je osvětlení řízeno pohybovým 
čidlem.

LC2
Schopnost systému osvětlení přizpůsobovat se uživateli

0V zóně není žádný automatický systém, který by v závislosti na světelných 
podmínkách rozsvěcel či zhasínal, případně ovládal stínění

LC3
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o využívání energie.

LC4
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

LC5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

LC6

Shrnutí výsledků hodnocení světelného prostředí z dotazníkového 
průzkumu

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím. 
Jednomu respondentovi nevyhovuje systém pohybového čidla v chodbě.

LC Průměr nenulových hodnot 1,50



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

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

1V zóně se vyskytuje tento hlavní zdroj hluku: lidé. V zóně nejsou žádné opatření k 
eliminaci hluku.

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

AC3
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

AC4

Shrnutí výsledků hodnocení akustického prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují vnitřní ani vnější zdroje hluku.

AC Průměr nenulových hodnot 1,00

Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření

EC1
Zdroje elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření a 
opatření k eliminaci jejich negativního působení 2
V zóně se vyskytuje tento hlavní zdroj: WiFi.

EC2
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

EC3
Shrnutí výsledků hodnocení prostředí z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,50



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

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,14 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,20 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,20 0

TCS Tepelný komfort v letním období 1,00 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,00 0

LC Světelné prostředí 1,50 0

AC Akustické prostředí 1,00 0

EC Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření 1,50 0

Komentář

Z celkového hodnocení vyplývá, že zóna je provedena kvalitně a nevyskytují se žádné vážné 
nedostatky. Uživatelé jsou spokojeni s aktuálním stavem vnitřního prostředí v zóně. Mezi největší 
nedostatky lze zařadit: osvětlení v chodbě. Z hlediska dnešních moderních trendů se zdá být zóna 
velmi pozadu, ovšem uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni a nechtějí instalovat 
vzduchotechnickou jednotku či další zařízení chytré elektroinstalace.

1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5-3 Stupeň klasifikace kritérií 



ZÓNA H - KOUPELNA, WC -  2. NP

Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

STI1
Použití rizikových materiálů stavebních konstrukcí

1
Rizikové materiály (např. azbest) nejsou použity.

STI2
Riziko kondenzace vodní páry na konstrukcích (tepelné mosty)

1
V zóně nekondenzuje voda na konstrukcích.

STI3
Použití rizikových materiálů na vybavení

2
V zóně se vyskytuje vybavení, ve kterém bude pravděpodobně použit formaldehyd.

STI4
Využití denního světla

1
V koupelně je střešní okno, které poskytuje přísun denního světla, WC je bez okna.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

2
V zóně není instalováno žádné stínění okna.

STI6
Zeleň v interiéru

1
V koupelně se vyskytuje několik rostlin.

STI7
Viditelné vady a poruchy

1
V zóně se nevyskytují žádné viditelné vady ani poruchy.

STI8
Barevné řešení prostoru

1
Koupelna je laděna do oranžovo-žluté kombinace, WC do zelené barvy.

STI9
Dispoziční řešení

1
Prostor naplno využívá svůj potenciál.

STI10
Údržba

1
Údržba v zóně není náročná.

STI Průměr nenulových hodnot 1,20



ZÓNA H - KOUPELNA, WC -  2. NP

Tepelný komfort v zimním období

TCW1

Volba otopného systému

1Na WC nejsou instalována tělesa otopného systému. V koupelně je deskové a 
trubkové otopné těleso napojené na otopný systém (zároveň opatřené elektrickou 
vložkou).

TCW2

Schopnost otopného systému přizpůsobovat se uživateli

1
Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Systém je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Kotel nelze ovládat přes chytré zařízení. Na trubkovém 
otopném tělese v zóně není možné regulovat teplotu, ale je doplněno elektrickou 
vložkou. Deskové těleso je opatřeno termostatickou hlavicí pro regulaci průtoku 
teplé vody.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuální spotřebě energie. Tu lze vyčíst  
pro celý objekt pouze přes plynoměr/fakturovaný roční odběr. Z dotazníků vyplývá, 
že uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

TCW4

Schopnost otopného systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuálním stavu kvality prostředí z hlediska 
tepelného komfortu v zimním období. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé jsou s tímto 
stavem spokojeni.

TCW5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v zimním období, ani nebyla provedena simulace.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
zimním období.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA H - KOUPELNA, WC -  2. NP

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

3V zóně není zajištěn tepelný komfort v letním období. Zóna se nachází pod sedlovou 
střechou a v tropických dnech je vnitřní teplota velmi vysoká.

TCS2
Schopnost systému přizpůsobovat se uživateli

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS3
Schopnost systému podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS4
Schopnost systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v letním období, ani nebyla provedena simulace.

TCS6

Shrnutí výsledků hodnocení tepelného komfortu z dotazníkového 
průzkumu

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Respondenti vnímají zvýšenou teplotu v letním období v 
zóně. Jelikož se zóna nachází na severní straně, nedosahují teploty tak vysokých 
hodnot.

TCS Průměr nenulových hodnot 2,50



ZÓNA H - KOUPELNA, WC -  2. NP

Kvalita vzduchu

IAQ1
Volba způsobu větrání

1
V koupelně a na WC je podtlakové větrání zajištěné ventilátory.

IAQ2
Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

1Ventilátor na WC je automaticky spouštěn se zapnutím světla, ventilátor v koupelně 
má samostatný spínač.

IAQ3
Schopnost systému větrání podávat zprávy o využívání energie

1Systém nepodává žádné zprávy o aktuální spotřebě energie. Z dotazníků vyplývá, že 
uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

IAQ4
Schopnost systému větrání podávat zprávy o kvalitě prostředí

1Systém nepodává žádné zprávy o aktuálním stavu kvality prostředí z hlediska kvality 
vzduchu. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

IAQ5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

IAQ6
Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s kvalitou vzduchu.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA H - KOUPELNA, WC -  2. NP

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení. V zóně se nachází světelné 
zdroje, které je ovládány spínačem na zdi nebo ve skříňce, dálkové ovládání není 
instalováno.

LC2
Schopnost systému osvětlení přizpůsobovat se uživateli

0V zóně není žádný automatický systém, který by v závislosti na světelných 
podmínkách rozsvěcel či zhasínal, případně ovládal stínění

LC3
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o využívání energie.

LC4
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

LC5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

LC6

Shrnutí výsledků hodnocení světelného prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím.

LC Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA H - KOUPELNA, WC -  2. NP

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

1V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje hluku: pračka, sušička, lidé, vana a WC. V zóně 
nejsou žádné opatření k eliminaci hluku.

AC2
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

AC3
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

AC4

Shrnutí výsledků hodnocení akustického prostředí z dotazníkového 
průzkumu

2
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé vnímají hlasitější provoz pračky a sušičky.

AC Průměr nenulových hodnot 1,50

Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření

EC1
Zdroje elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření a 
opatření k eliminaci jejich negativního působení 2
V zóně se vyskytuje tento hlavní zdroj: WiFi 

EC2
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

EC3
Shrnutí výsledků hodnocení prostředí z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA H - KOUPELNA, WC -  2. NP                           

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,14 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,20 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,00 0

TCS Tepelný komfort v letním období 2,50 1

IAQ Kvalita vzduchu 1,00 0

LC Světelné prostředí 1,00 0

AC Akustické prostředí 1,50 0

EC Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření 1,50 0

Komentář

Největším nedostatkem této zóny chybějící systém chlazení, který má za příčinu nekomfortní tepelné 
prostředí v letním období. Jinak je zóna provedena kvalitně bez větších vad či nedostatků. Z hlediska 
dnešních moderních trendů se zdá být zóna velmi pozadu, ovšem uživatelé jsou s tímto stavem 
spokojeni a nechtějí instalovat vzduchotechnickou jednotku či další zařízení chytré elektroinstalace.

1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5-3 Stupeň klasifikace kritérií 



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

Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

STI1
Použití rizikových materiálů stavebních konstrukcí

1
Rizikové materiály (např. azbest) nejsou použity.

STI2
Riziko kondenzace vodní páry na konstrukcích (tepelné mosty)

2Po výměně okna na západní straně (březen 2020) se na okně začala objevovat 
kondenzace.

STI3
Použití rizikových materiálů na vybavení

2
V zóně se vyskytuje vybavení, ve kterém bude pravděpodobně použit formaldehyd.

STI4
Využití denního světla

1
V celé zóně je dostatek denního světla díky velkému množství oken.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

2Na jižních oknech jsou nainstalovány manuálně ovládané vnitřní žaluzie. Na 
severním, západním a východním okně není instalováno žádné stínění.

STI6
Zeleň v interiéru

1
V interiéru se vyskytuje mnoho rostlin různých velikostí, barevností i dobou kvetení.

STI7
Viditelné vady a poruchy

1U východního okna se nalézá několik drobných prasklin, které jsou stabilizované a 
nemají vlvi na stabilitu konstrukce.

STI8
Barevné řešení prostoru

1
Všechny místnosti jsou příjemně barevně laděny.

STI9
Dispoziční řešení

1
Prostor naplno využívá svůj potenciál.

STI10
Údržba

1
Údržba v zóně není náročná.

STI Průměr nenulových hodnot 1,30



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

Tepelný komfort v zimním období

TCW1
Volba otopného systému

1
Otopný systém zvolen dobře.

TCW2

Schopnost otopného systému přizpůsobovat se uživateli

1
Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Systém je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Kotel nelze ovládat přes chytré zařízení. Na deskových 
otopných tělesech v zóně jsou namontovány termostatické hlavice pro okamžitou 
reakci na vnitřní stav.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuální spotřebě energie. Tu lze vyčíst  
pro celý objekt pouze přes plynoměr/fakturovaný roční odběr. Z dotazníků vyplývá, 
že uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni.

TCW4

Schopnost otopného systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

1Otopný systém nepodává žádné zprávy o aktuálním stavu kvality prostředí z hlediska 
tepelného komfortu v zimním období. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé jsou s tímto 
stavem spokojeni.

TCW5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v zimním období, ani nebyla provedena simulace.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou spokojeni s tepelným komfortem v zimním 
období.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,00



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

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

3V zóně není zajištěn tepelný komfort v letním období. Zóna se nachází pod sedlovou 
střechou a v tropických dnech je vnitřní teplota velmi vysoká.

TCS2
Schopnost systému přizpůsobovat se uživateli

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS3
Schopnost systému podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS4
Schopnost systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v letním období, ani nebyla provedena simulace.

TCS6

Shrnutí výsledků hodnocení tepelného komfortu z dotazníkového 
průzkumu

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Všichni respondenti se shodují, že je v zóně velké horko v 
letním období, rozchází se však v názoru na chlazení objektu.

TCS Průměr nenulových hodnot 2,50



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

Kvalita vzduchu

IAQ1
Volba způsobu větrání

2
V zóně je přirozené větrání, které je zajištěno okny.

IAQ2
Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

0
Není použít žádný automatický systém, který by reagoval na stav vnitřního vzduchu.

IAQ3
Schopnost systému větrání podávat zprávy o využívání energie

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o využívání energie.

IAQ4
Schopnost systému větrání podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

IAQ5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

IAQ6

Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Respondenti se shodují, že je v zóně ,hlavně v noci, špatná 
kvalita vzduchu. Tu pozorují pouze při zavřených dveří i oknech.

IAQ Průměr nenulových hodnot 2,00



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

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1
V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení. Na jižních oknech jsou vnitřní 
žaluzie. Severní, západní a východní okna jsou bez aktivního stínění. V zóně se 
nachází více světelných zdrojů, které jsou ovládány několika spínači na zdi nebo 
poblíž zdroje světla, dálkové ovládání není instalováno. Na chodbě je osvětlení 
řízeno pohybovým čidlem.

LC2
Schopnost systému osvětlení přizpůsobovat se uživateli

0V zóně není žádný automatický systém, který by v závislosti na světelných 
podmínkách rozsvěcel či zhasínal, případně ovládal stínění

LC3
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o využívání energie.

LC4
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

LC5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

LC6

Shrnutí výsledků hodnocení světelného prostředí z dotazníkového 
průzkumu

2
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím. 
Výhrady jsou pouze k pohybovému čidlu, které nevyhovuje jednomu respondentovi. 
Všichni se shodují, že nastavení pohybového čidla není správně, protože spíná i při 
pohybu kočky a psa, což zejména v noci ruší obyvatele.

LC Průměr nenulových hodnot 1,50



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

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

1V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje hluku: lidé, rádia, notebooky a WiFi. V zóně 
nejsou žádné opatření k eliminaci hluku.

AC2
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

AC3
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

AC4

Shrnutí výsledků hodnocení akustického prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují vnitřní zdroje hluku. Občas je slyšet 
automobilový provoz dálnice (Městský okruh).

AC Průměr nenulových hodnot 1,00

Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření

EC1
Zdroje elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření a 
opatření k eliminaci jejich negativního působení 2
V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje: notebooky, rádia a WiFi.

EC2
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

EC3
Shrnutí výsledků hodnocení prostředí z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,50



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

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,14 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,30 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,00 0

TCS Tepelný komfort v letním období 2,50 1

IAQ Kvalita vzduchu 2,00 0

LC Světelné prostředí 1,50 0

AC Akustické prostředí 1,00 0

EC Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření 1,50 0

Komentář
V zóně je nejslabším místem přehřívání v letním období. Uživatelé si jsou sami vědomi tohoto 
problému, ale mají odlišný názor na řešení situace. Dalším problémem je kvalita vzduchu v noci. Díky 
plastovým oknům, rostlinám a lidem se zóna poměrně rychle dostane nad hygienické limity C02.                                   
Dalším problémem je osvětlení v chodbě, které je ovládáno pohybovým čidlem. Z hlediska dnešních 
moderních trendů se zdá být zóna velmi pozadu, ovšem uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni a 
nechtějí instalovat vzduchotechnickou jednotku či další zařízení chytré elektroinstalace.

1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5-3 Stupeň klasifikace kritérií 



ZÓNA J - PŮDA

Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

STI1
Použití rizikových materiálů stavebních konstrukcí

1
Rizikové materiály (např. azbest) nejsou použity.

STI2
Riziko kondenzace vodní páry na konstrukcích (tepelné mosty)

1
V zóně nekondenzuje voda na konstrukcích.

STI3
Použití rizikových materiálů na vybavení

1
V zóně se nevyskytuje rizikové vybavení.

STI4
Využití denního světla

1
Na účel żony je dostatek denního světla.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

2
Na oknech není instalováno aktivní stínění.

STI6
Zeleň v interiéru

1
V zóně se nevyskytuje žádná rostlina.

STI7
Viditelné vady a poruchy

1
V zóně se nevyskytují žádné viditelné vady ani poruchy.

STI8
Barevné řešení prostoru

1
Všechny místnosti jsou příjemně barevně laděny.

STI9
Dispoziční řešení

1
Prostor naplno využívá svůj potenciál.

STI10
Údržba

1
Údržba v zóně není náročná.

STI Průměr nenulových hodnot 1,10



ZÓNA J - PŮDA

Tepelný komfort v zimním období

TCW1
Volba otopného systému

1
Zóna není vytápěna. Vzhledem k využití zóny (půda) není potřeba zónu vytápět.

TCW2
Schopnost otopného systému přizpůsobovat se uživateli

0
V zóně není zaveden žádný otopný systém.

TCW3
Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není zaveden žádný otopný systém.

TCW4
Schopnost otopného systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není zaveden žádný otopný systém.

TCW5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v zimním období, ani nebyla provedena simulace.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou spokojeni s tepelným komfortem v zimním 
období.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA J - PŮDA

Tepelný komfort v letním období

TCS1

Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

2V zóně není zajištěn tepelný komfort v letním období. Zóna se nachází pod sedlovou 
střechou a v tropických dnech je vnitřní teplota velmi vysoká. Vzhledem k účelu zóny 
(půda) a k intenzitě pobytu lidí v zóně se nejedná o tak závažný problém.

TCS2
Schopnost systému přizpůsobovat se uživateli

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS3
Schopnost systému podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS4
Schopnost systému podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není zaveden žádný chladící systém.

TCS5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena v letním období, ani nebyla provedena simulace.

TCS6

Shrnutí výsledků hodnocení tepelného komfortu z dotazníkového 
průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Všichni respondenti se shodují, že je v zóně velké horko v 
letním období. Zónu však pravidelně nenavštěvují a proto neuvažují o změnách v 
této zóně.

TCS Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA J - PŮDA

Kvalita vzduchu

IAQ1
Volba způsobu větrání

1
V zóně je přirozené větrání, které je zajištěno okny.

IAQ2
Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

0
Není použít žádný automatický systém, který by reagoval na stav vnitřního vzduchu.

IAQ3
Schopnost systému větrání podávat zprávy o využívání energie

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o využívání energie.

IAQ4
Schopnost systému větrání podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

IAQ5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

IAQ6
Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s kvalitou vzduchu.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA J - PŮDA

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

2
V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení. Okna jsou bez aktivního 
stínění. V zóně se nachází více světelných zdrojů, které jsou ovládány několika 
spínači na zdi. Dálkové ovládání není instalováno. Osvětlení není rovnoměrné po 
celé zóně.

LC2
Schopnost systému osvětlení přizpůsobovat se uživateli

0V zóně není žádný automatický systém, který by v závislosti na světelných 
podmínkách rozsvěcel či zhasínal, případně ovládal stínění

LC3
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o využívání energie

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o využívání energie.

LC4
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

LC5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

LC6

Shrnutí výsledků hodnocení světelného prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím.

LC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA J - PŮDA

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

1
V zóně se nevyskytují žádné zdroje hluku.

AC2
Schopnost systému osvětlení podávat zprávy o kvalitě prostředí

0
V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí.

AC3
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

AC4

Shrnutí výsledků hodnocení akustického prostředí z dotazníkového 
průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují vnitřní ani vnější zdroje hluku.

AC Průměr nenulových hodnot 1,00

Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření

EC1
Zdroje elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření a 
opatření k eliminaci jejich negativního působení 2
V zóně se vyskytuje tento hlavní zdroj: WiFi.

EC2
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

EC3
Shrnutí výsledků hodnocení prostředí z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (3 respondenti), které bylo 
provedeno 5. 11. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA J - PŮDA                                                            

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,14 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,10 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,00 0

TCS Tepelný komfort v letním období 1,50 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,00 0

LC Světelné prostředí 1,50 0

AC Akustické prostředí 1,00 0

EC Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření 1,50 0

Komentář
Tato zóna není pravidelně využívána, jedná se o půdu. Vzhledem k tomu nejsou ani nároky uživatelů 
tak velké jako u pobytových zón. Mezi největší nedostatky lze zařadit: nerovnoměrné osvětlení v celé 
zóně a letní přehřívání. Z hlediska dnešních moderních trendů se zdá být zóna velmi pozadu, ovšem 
uživatelé jsou s tímto stavem spokojeni a nechtějí instalovat vzduchotechnickou jednotku či další 
zařízení chytré elektroinstalace.

1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5-3 Stupeň klasifikace kritérií 



VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ VE VŠECH ZÓNÁCH

Zóna A Zóna B Zóna C Zóna D Zóna E Zóna F Zóna G Zóna H Zóna I Zóna J

LS
1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

Lokalita

STI
1,20 1,30 1,10 1,20 1,50 1,20 1,20 1,20 1,30 1,10

konstrukce, interiér

TCW
1,40 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00

tepelný komfort-zima

TCS
1,00 1,00 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 1,50

tepelný komfort-léto

IAQ
1,00 1,00 2,33 1,17 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

kvalita vzduchu

LC
1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 1,00 1,50 1,50

Osvětlení

AC
1,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00

Akustika

EC
1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

ionizační záření

POČET HODNOCENÍ “3” VE VŠECH ZÓNÁCH

Zóna A Zóna B Zóna C Zóna D Zóna E Zóna F Zóna G Zóna H Zóna I Zóna J

LS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lokalita

STI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

konstrukce, interiér

TCW
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tepelný komfort-zima

TCS
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0

tepelný komfort-léto

IAQ
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

kvalita vzduchu

LC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Osvětlení

AC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Akustika

EC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ionizační záření



GRAFICKÉ POROVNÁNÍ VÝSLEDNÉHO HODNOCENÍ



GRAFICKÉ POROVNÁNÍ VÝSLEDNÉHO HODNOCENÍ



DOPORUČENÍ

Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí a sociálních vazeb

Jelikož se rodinný dům nalézá mezi dálnicí a vlakovým koridorem, je občas slyšet 
hluk s tím spojený. Nejedná se o nic zásadního a není potřeba situaci více řešit.

Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

Ve sklepě je více vad a poruch, které by bylo dobré vyřešit. Jedná se především o 
tyto problémy: dřevo které podléhá biologické degradaci a vyčnívající výztuž 
zespodu schodiště. V ostatních zónách se nacházejí již stabilizované praskliny, 
které nemají negativní vliv na statiku objektu. Závažnějším problémem je také 
vznikající kondenzace u nového plastového okna. Myslím že by se měla zvážit 
reklamace provedení. 

Tepelný komfort v zimním období

V 1. nadzemním podlaží by se měly nainstalovat termostatické hlavice na desková 
otopná tělesa, aby mohl uživatel lépe regulovat aktuální teplotu v místnosti.

Tepelný komfort v letním období

Zde je největší problém v celém objektu, zatímco v 1. nadzemním podlaží je 
zajištěn tepelný komfort i v letním období díky dobré akumulaci stavebních 
materiálů. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží tepelný komfort rozhodně splněn není. 
Myslím si, že bez použití chladící jednotky se tento problém nevyřeší. Domnívám 
se, že jiná řešení (př. vnější stínění, zlepšení tepelně-technických parametrů 
obvodového pláště a střechy) by byla příliš finančně nákladná oproti 
předpokládanému snížení teploty v interiéru.



DOPORUČENÍ

Kvalita vzduchu

Dle naměřených dat byla zjištěna velká koncentrace CO2 přes noc v ložnici. Je to 
dáno mimo jiné i tím, že byla vyměněna dřevěná okna za plastová a snížila se tak 
infiltrace. Je dost pravděpodobné, že stejná situace je i v dalších pokojích, kde se 
spí (data nebyla měřena). Pro zlepšení situace není potřeba instalovat žádné 
vzduchotechnické jednotky, stačí pouze, aby bylo přes noc zajištěno trvalé větrání 
(ideálně podpořit proudění vzduchu otevřením dveří a oken případně dvou oken).

Světelné prostředí

Největším problémem osvětlení je, že v některých zónách není plnohodnotně 
osvětlen celý prostor. Bylo by dobré doplnit osvětlení zejména do sklepa a na 
půdu a zlepšit osvětlení u jídelního a pracovního stolu (zóna B). Dále bych 
doporučil zkusit znovu seřídit pohybová čidla v chodbách, aby systém pracoval 
tak, jak chtějí uživatelé. Možná by byla vhodná výměna pohybových čidel. 

Akustické prostředí

Z hlediska akustiky není moc doporučení pro zlepšení. Ideálně spotřebiče jako 
myčku, pračku a sušičku pouštět v době, kdy se lidé nenachází v daných zónách. 

Elektro-magnetická, -iontová, -statická, ionizační záření

V celém objektu se vyskytuje více zdrojů tohoto záření, ale neshledal jsem žádný 
závažný problém, který by bylo potřeba řešit a napravit.


