
VYHODNOCENÍ KVALITY  
VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 
V RODINNÉM DOMĚ 2 

METODIKA HODNOCENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V 

BUDOVÁCH S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE 
V.1 



ÚVOD

Na základě podkladů pro vyhodnocení, naměřených dat ve čtyřech zónách (A-D) a dotazníkového 
průzkumu bylo vyhotoveno toto vyhodnocení rodinného domu 2.

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 Hygienické zázemí a technická místnost

Zóna F Předsíň, chodba, prostor schodiště

Zóna G Pokoj

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 s ohledem na orientaci ke světovým stranám. Hlavní 
pobytové místnosti jsou umístěny na západní straně, ložnice na východní. Ze severní 
a jižní strany jsou sousední rodinné domy.

LS5
Vliv tepelného ostrova

2Díky komplexu řadových rodinných domů vzniká v prostou zahrady a terasy lokální 
tepelný ostrov, který má vliv na teplotu v zónách A, B a G.

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 1,29



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

1V oblasti obývacího pokoje a jídelny je dostatek denního světla díky francouzskému 
oknu.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

2
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 bílo-modré kombinace, což navozuje pozitivní 
atmosféru v zóně.

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 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

2Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Profily je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Součástí regulace systému je interiérové čidlo, které měří 
aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí vytápění celého objektu.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

2Otopný 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 by ocenili, kdyby systém vytápění tyto informace podával.

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

1Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 9. 11. - 19. 12. 2020. Z výsledků 
měření je patrné, že byl systém vytápění nastaven na konstantní udržování teploty 
kolem 22 ºC. Teplota zóny byla z 91 % v rozmezí 21-23 ºC.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
zimním období.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,33



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

2V zóně není chladící systém. V letních měsících je na terase slunečník, který funguje 
jako vnější stínění objektu.

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 15. 12. 2020. Uživatelé jsou převážně spokojeni s tepelným komfortem v 
letním období. V případě diskomfortu si uživatelé zapnou stotojanový ventilátor, 
případně otevřou balkonové dveře za účelem většího proudění vzduchu zónou.

TCS Průměr nenulových hodnot 2,00



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Kvalita vzduchu

IAQ1
Volba způsobu větrání

1V zóně je přirozené větrání, které je zajištěno francouzským oknem na západní 
fasádě. Odpadní vzduch z kuchyňského prostoru je odsáván digestoří.

IAQ2
Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

1
Manuální ovládání digestoře s třemi stupni výkonu.

IAQ3
Schopnost systému větrání podávat zprávy o využívání energie

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

IAQ4
Schopnost systému větrání podávat zprávy o kvalitě prostředí

2Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. 
Uživatelé by ocenili, kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální kvalitu vzduchu.

IAQ5

Shrnutí výsledků z měření/simulace

1
Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 9. 11. - 19. 12. 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 (4-6 osob 
v zóně). Minimální naměřená hodnota byla 338 ppm a maximální 2068 ppm.

IAQ6

Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s kvalitou vzduchu. 
Systém přirozeného větrání jim vyhovuje.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,20



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1
V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení, před francouzským oknem je 
závěs. V zóně se nachází více světelných zdrojů, které jsou ovládány několika spínači 
na zdi. Osvětlení kuchyňské linky je možné ovládat díky dálkovému ovládání, zároveň 
je možné určovat i jeho intenzitu.

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 (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím.

LC Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA A - OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

1V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje hluku: lidé, televize, myčka. 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

2V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. Uživatelé by ocenili, 
kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální hladinu akustického tlaku.

AC3

Shrnutí výsledků z měření/simulace

1
Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 9. 11. - 19. 12. 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 40-60 
dB, maximum 79 dB.  

AC4

Shrnutí výsledků hodnocení akustického prostředí z dotazníkového 
průzkumu

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Při otevřeném francouzském okně uživatelé registrují vnější 
zdroje hluku (sousedi). Z vnitřních zdrojů je nejhlučnější myčka.

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 vyskytují tyto hlavní zdroje: televize, 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 (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 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 1,29 0

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

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,33 0

TCS Tepelný komfort v letním období 2,00 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,20 0

LC Světelné prostředí 1,00 0

AC Akustické prostředí 1,50 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 převážně spokojeni s aktuálním stavem vnitřního prostředí v zóně. Mezi 
největší nedostatky lze zařadit: letní tepelný komfort, hluk z exteriéru a nemožnost jednoduchého 
ovládání teploty (změna pouze na zdroji). Uživatelé by ocenili, kdyby bylo možné zjistit aktuální 
spotřebu plynového kotle. Zároveň by uživatelé ocenili informace o aktuálním stavu prostředí 
(kvalita vzduchu a akustika).

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

1
Zóna je dostatečně osvětlena denním světlem.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

2
Na okně není instalováno žádné stínění.

STI6
Zeleň v interiéru

1
V interiéru se vyskytuje mnoho rostlin umístěné převážně na parapetu okna.

STI7
Viditelné vady a poruchy

1
V zóně se nevyskytují žádné viditelné vady ani poruchy.

STI8
Barevné řešení prostoru

1
Prostor je vymalován bíle, vybavení v tmavém odstínu.

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 1,20



ZÓNA B - PRACOVNA

Tepelný komfort v zimním období

TCW1
Volba otopného systému

1
Otopný systém zvolen dobře.

TCW2

Schopnost otopného systému přizpůsobovat se uživateli

2Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Profily je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Součástí regulace systému je interiérové čidlo, které měří 
aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí vytápění celého objektu.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

2Otopný 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 by ocenili, kdyby systém vytápění tyto informace podával.

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

1Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 9. 11. - 19. 12. 2020. Z výsledků 
měření je patrné, že byl systém vytápění nastaven na konstantní udržování teploty 
kolem 22 ºC. Teplota zóny byla z 95 % v rozmezí 21-23 ºC.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé se v této zóně nevyskytují pravidelně, ale při 
pobytu v ní neregistrují vážnější nedostatky z hlediska tepelného komfortu v zimním 
období.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,33



ZÓNA B - PRACOVNA

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

2
V zóně není chladící systém.

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 15. 12. 2020. Uživatelé se v této zóně nevyskytují pravidelně, ale při 
pobytu v ní registrují nedostatky z hlediska tepelného komfortu v letním období.

TCS Průměr nenulových hodnot 2,00



ZÓNA B - PRACOVNA

Kvalita vzduchu

IAQ1
Volba způsobu větrání

1
V zóně je přirozené větrání, které je zajištěno oknem na západní 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

2Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. 
Uživatelé by ocenili, kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální kvalitu vzduchu.

IAQ5

Shrnutí výsledků z měření/simulace

1
Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 9. 11. - 19. 12. 2020. Z 
naměřených dat vyplývá, že zóna nemá problém s množstvím CO2 ve vzduchu. 
Hygienický limit 1500 ppm byl překročen ojediněle. Hodnota CO2 se většinou držela 
pod 1000 ppm.

IAQ6

Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé se v této zóně nevyskytují pravidelně, ale při 
pobytu v ní neregistrují nedostatky z hlediska kvality vzduchu.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,25



ZÓNA B - PRACOVNA

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení. 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.

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 (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé se v této zóně nevyskytují pravidelně, ale při 
pobytu v ní neregistrují nedostatky z hlediska světelného komfortu.

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. V zóně nejsou 
žádné opatření k eliminaci hluku.

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

2V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. Uživatelé by ocenili, 
kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální hladinu akustického tlaku.

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 15. 12. 2020. Uživatelé se v této zóně nevyskytují pravidelně, ale při 
pobytu v ní neregistrují vážnější nedostatky z hlediska akustického komfortu.

AC Průměr nenulových hodnot 1,33

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 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 (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 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 1,29 0

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

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,33 0

TCS Tepelný komfort v letním období 2,00 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,25 0

LC Světelné prostředí 1,00 0

AC Akustické prostředí 1,33 0

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

Komentář
Uživatelé se v této zóně nevyskytují pravidelně. Z celkového hodnocení vyplývá, že zóna je 
provedena kvalitně a nevyskytují se žádné vážné nedostatky. Uživatelé jsou převážně spokojeni s 
aktuálním stavem vnitřního prostředí v zóně. Mezi největší nedostatky lze zařadit: letní tepelný 
komfort a nemožnost jednoduchého ovládání teploty (změna pouze na zdroji). Uživatelé by ocenili, 
kdyby bylo možné zjistit aktuální spotřebu plynového kotle. Zároveň by uživatelé ocenili informace o 
aktuálním stavu prostředí (kvalita vzduchu a akustika).

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 balkonovým dveřím na východní 
straně objektu.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

1
Na okně jsou manuálně ovládané vnitřní rolety.

STI6
Zeleň v interiéru

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

STI7
Viditelné vady a poruchy

1
V zóně se nevyskytují žádné viditelné vady ani poruchy.

STI8
Barevné řešení prostoru

1
Prostor je bíle vymalován, nábytek je tmavý.

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

2Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Profily je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Součástí regulace systému je interiérové čidlo, které měří 
aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí vytápění celého objektu.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

2Otopný 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 by ocenili, kdyby systém vytápění tyto informace podával.

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

1
Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 9. 11. - 19. 12. 2020. Z výsledků 
měření je patrné, že byl systém vytápění nastaven na konstantní udržování teploty 
kolem 22 ºC. Teplota zóny byla z 73 % v rozmezí 21-23 ºC. Oproti jiným zónám zde 
byla naměřena nižší teplota, což bylo dáno pravidelně otevřeným oknem v poloze 
ventilace a otevřenými dveřmi. Tím bylo podpořeno proudění vzduchu v místnosti.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé neregistrují vážnější nedostatky z hlediska 
tepelného komfortu v zimním období.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,33



ZÓNA C - LOŽNICE

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

2
V zóně není chladící systém.

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 15. 12. 2020. Uživatelé jsou převážně spokojeni s tepelným komfortem v 
letním období. V případě diskomfortu si uživatelé zapnou stojanový ventilátor, 
případně otevřou okno za účelem většího proudění vzduchu zónou.

TCS Průměr nenulových hodnot 2,00



ZÓNA C - LOŽNICE

Kvalita vzduchu

IAQ1
Volba způsobu větrání

1V zóně je přirozené větrání, které je zajištěno oknem na východní  fasádě. Větrání 
přispívají otevřené dveře do jiných zón, které podporují proudění vzduchu.

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

2Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. 
Uživatelé by ocenili, kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální kvalitu vzduchu.

IAQ5

Shrnutí výsledků z měření/simulace

1
Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 9. 11. - 19. 12. 2020. Z 
naměřených dat vyplývá, že zóna nemá problém s množstvím CO2 ve vzduchu. 
Hygienický limit 1500 ppm byl překročen ojediněle. Hodnota CO2 se většinou držela 
pod 1200 ppm.

IAQ6

Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

1Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s kvalitou vzduchu. 
Systém přirozeného větrání jim vyhovuje.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,25



ZÓNA C - LOŽNICE

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení. Na okně jsou vnitřní rolety. V 
zóně se nachází více světelných zdrojů, které jsou ovládány spínačem na zdi a 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 (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 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 a notebook. V zóně nejsou žádné 
opatření k eliminaci hluku.

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

2V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. Uživatelé by ocenili, 
kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální hladinu akustického tlaku.

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 15. 12. 2020. Uživatelé neregistrují vnitřní ani vnější zdroje hluku.

AC Průměr nenulových hodnot 1,33

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 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 (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 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 1,29 0

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

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,33 0

TCS Tepelný komfort v letním období 2,00 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,25 0

LC Světelné prostředí 1,00 0

AC Akustické prostředí 1,33 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 převážně spokojeni s aktuálním stavem vnitřního prostředí v zóně. Mezi 
největší nedostatky lze zařadit: letní tepelný komfort a nemožnost jednoduchého ovládání teploty 
(změna pouze na zdroji). Uživatelé by ocenili, kdyby bylo možné zjistit aktuální spotřebu plynového 
kotle. Zároveň by uživatelé ocenili informace o aktuálním stavu prostředí (kvalita vzduchu a akustika).

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

1
V zóně se nevyskytuje rizikové vybavení.

STI4
Využití denního světla

0
V zóně není okno.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

0
V zóně není okno.

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 béžovo-hnědých barev.

STI9
Dispoziční řešení

2Na malém prostoru muselo být vyřešeno umístění sprchového koutu, WC a 
umyvadla. Není dostatečně rozdělen prostor WC a sprchového koutu

STI10
Údržba

1
Údržba v zóně není náročná.

STI Průměr nenulových hodnot 1,13



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

2
Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Profily je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Součástí regulace systému je interiérové čidlo, které měří 
aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí vytápění celého objektu. 
V zóně se nachází i elektrické trubkové otopné těleso.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

2Otopný 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 by ocenili, kdyby systém vytápění tyto informace podával.

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

1Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 9. 11. - 19. 12. 2020. Z výsledků 
měření je patrné, že byl systém vytápění nastaven na konstantní udržování teploty 
kolem 22 ºC. Teplota zóny byla z 95 % v rozmezí 21-23 ºC.

TCW6

Shrnutí výsledků hodnocení vytápění z dotazníkového průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
zimním období. Doplňkový zdroj tepla (elektrické trubkové těleso) uživatelé 
nepoužívají.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,33



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

2
V zóně není chladící systém.

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 15. 12. 2020. Uživatelé jsou převážně spokojeni s tepelným komfortem v 
letním období.

TCS Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Kvalita vzduchu

IAQ1
Volba způsobu větrání

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

IAQ2

Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

2Je možné pouze zapnout nebo vypnout ventilátor. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé 
nejsou spokojeni s použitým ventilátorem, který se vypne automaticky po 
nastaveném časovém období.

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

2Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. 
Uživatelé by ocenili, kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální kvalitu vzduchu.

IAQ5

Shrnutí výsledků z měření/simulace

1
Zóna nebyla simulována, pouze měřena v období 9. 11. - 19. 12. 2020. Z 
naměřených dat vyplývá, že zóna nemá problém s množstvím CO2 ve vzduchu. 
Hygienický limit 1500 ppm byl překročen ojediněle. Hodnota CO2 se většinou držela 
pod 1200 ppm. Zvýšenou vlhkost, která vznikala díky provozu, dokázal systém 
větrání odvádět v dostatečné míře.

IAQ6

Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s kvalitou vzduchu. 
Systém podtlakového větrání podle nich funguje dobře. Nespokojení jsou pouze s 
dobou, po kterou je ventilátor zapnutý.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,33



ZÓNA D - KOUPELNA U LOŽNICE

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1V zóně je pouze umělé osvětlení. 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

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím. 
Jediná výhrada byla k poloze ovládání světelného zdroje nad umyvadlem, spínač je 
umístěn příliš vysoko na svítidle.

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, WC a sprcha. V zóně nejsou žádné 
opatření k eliminaci hluku.

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

2V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. Uživatelé by ocenili, 
kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální hladinu akustického tlaku.

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 15. 12. 2020. Uživatelé neregistrují vnitřní ani vnější zdroje hluku.

AC Průměr nenulových hodnot 1,33

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 15. 12. 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 1,29 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,13 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,33 0

TCS Tepelný komfort v letním období 1,50 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,33 0

LC Světelné prostředí 1,50 0

AC Akustické prostředí 1,33 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 převážně spokojeni s aktuálním stavem vnitřního prostředí v zóně. Mezi 
největší nedostatky lze zařadit: letní tepelný komfort, ovládání svítidla nad umyvadlem a nemožnost 
jednoduchého ovládání teploty (změna pouze na zdroji). Uživatelé by ocenili, kdyby bylo možné zjistit 
aktuální spotřebu plynového kotle. Zároveň by uživatelé ocenili informace o aktuálním stavu 
prostředí (kvalita vzduchu a akustika).

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



ZÓNA E - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A TECHNICKÁ MÍSTNOST

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

0
V zóně není okno.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

0
V zóně není okno.

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 béžovo-hnědých barev.

STI9
Dispoziční řešení

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

STI10
Údržba

1
Údržba v zóně není náročná.

STI Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA E - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A TECHNICKÁ MÍSTNOST

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. Profily je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Součástí regulace systému je interiérové čidlo, které měří 
aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí vytápění celého objektu. 
V zóně se nachází i elektrické trubkové otopné těleso.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

2Otopný 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 by ocenili, kdyby systém vytápění tyto informace podával.

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 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
zimním období.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,40



ZÓNA E - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A TECHNICKÁ MÍSTNOST

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

2
V zóně není chladící systém.

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 15. 12. 2020. Uživatelé jsou převážně spokojeni s tepelným komfortem v 
letním období.

TCS Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA E - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A TECHNICKÁ MÍSTNOST

Kvalita vzduchu

IAQ1
Volba způsobu větrání

1
V zóně je podtlakové větrání, které je zajištěno ventilátorem.

IAQ2

Schopnost systému větrání přizpůsobovat se uživateli

2Je možné pouze zapnout nebo vypnout ventilátor. Z dotazníků vyplývá, že uživatelé 
nejsou spokojeni s použitým ventilátorem, který se vypne automaticky po 
nastaveném časovém období.

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

2Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. 
Uživatelé by ocenili, kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální kvalitu vzduchu.

IAQ5
Shrnutí výsledků z měření/simulace

0
Zóna nebyla měřena, ani nebyla provedena simulace.

IAQ6

Shrnutí výsledků hodnocení kvality vzduchu z dotazníkového průzkumu

1
Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s kvalitou vzduchu. 
Systém podtlakového větrání podle nich funguje dobře. Nespokojení jsou pouze s 
dobou, po kterou je ventilátor zapnutý.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,40



ZÓNA E - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A TECHNICKÁ MÍSTNOST

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1V zóně je pouze umělé osvětlení. 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

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím. 
Jediná výhrada byla k poloze ovládání světelného zdroje nad umyvadlem v 
koupelně, spínač je umístěn příliš vysoko na svítidle.

LC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA E - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A TECHNICKÁ MÍSTNOST

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

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

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

2V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. Uživatelé by ocenili, 
kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální hladinu akustického tlaku.

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 15. 12. 2020. Uživatelé neregistrují vnitřní ani vnější zdroje hluku.

AC Průměr nenulových hodnot 1,33

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 15. 12. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA E - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A TECHNICKÁ MÍSTNOST         
VÝSLEDNÉ VYHODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,29 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,00 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,40 0

TCS Tepelný komfort v letním období 1,50 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,40 0

LC Světelné prostředí 1,50 0

AC Akustické prostředí 1,33 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 převážně spokojeni s aktuálním stavem vnitřního prostředí v zóně. Mezi 
největší nedostatky lze zařadit: letní tepelný komfort, ovládání svítidla nad umyvadlem a nemožnost 
jednoduchého ovládání teploty (změna pouze na zdroji). Uživatelé by ocenili, kdyby bylo možné zjistit 
aktuální spotřebu plynového kotle. Zároveň by uživatelé ocenili informace o aktuálním stavu prostředí 
(kvalita vzduchu a akustika).

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



ZÓNA F - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ

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
Nad schodištěm se nachází střešní okno, které je manuálně otevíratelné.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

0
Na okně není instalováno aktivní stínění.

STI6
Zeleň v interiéru

1
V zóně se nacházejí 3 rostliny.

STI7
Viditelné vady a poruchy

1
V zóně se nevyskytují žádné viditelné vady ani poruchy.

STI8
Barevné řešení prostoru

1
Zóna je vymalována bíle, nábytek je světlý.

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 1,11



ZÓNA F - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ

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. Profily je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Součástí regulace systému je interiérové čidlo, které měří 
aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí vytápění celého objektu. 
To ale vzhledem k charakteru zóny není potřeba.

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

2Otopný 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 by ocenili, kdyby systém vytápění tyto informace podával.

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 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s tepelným komfortem v 
zimním období.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,20



ZÓNA F - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

2
V zóně není chladící systém.

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 15. 12. 2020. Uživatelé jsou převážně spokojeni s tepelným komfortem v 
letním období.

TCS Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA F - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ

Kvalita vzduchu

IAQ1

Volba způsobu větrání

1V zóně je přirozené větrání zajištěné otevřenými dveřmi do ostatních zón, které vede 
podporuje proudění vzduchu v objektu. V zóně je možné otevřít i střešní okno, tuto 
možnost ale uživatelé moc často nevyužívají.

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

2Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. 
Uživatelé by ocenili, kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální kvalitu vzduchu.

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 (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni s kvalitou vzduchu. 
Systém přirozeného větrání jim vyhovuje.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,33



ZÓNA F - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ

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

2Hodnocení na základě dotazníků uživatelů objektu (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé jsou celkově spokojeni se světelným prostředím. 
Jediný problém je neosazené svítidlo v prostoru pod schody.

LC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA F - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

1V zóně se vyskytují tyto hlavní zdroje hluku: lidé, chladnička na víno a pítko pro 
kočku. V zóně nejsou žádné opatření k eliminaci hluku.

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

2V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. Uživatelé by ocenili, 
kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální hladinu akustického tlaku.

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 15. 12. 2020. Uživatelé neregistrují vnitřní ani vnější zdroje hluku.

AC Průměr nenulových hodnot 1,33

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.

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 15. 12. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA F - PŘEDSÍŇ, CHODBA, PROSTOR SCHODIŠTĚ   

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,29 0

STI Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny 1,11 0

TCW Tepelný komfort v zimním období 1,20 0

TCS Tepelný komfort v letním období 1,50 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,33 0

LC Světelné prostředí 1,50 0

AC Akustické prostředí 1,33 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 převážně spokojeni s aktuálním stavem vnitřního prostředí v zóně. Mezi 
největší nedostatky lze zařadit: letní tepelný komfort a chybějící svítidlo pod schodištěm. Uživatelé by 
ocenili, kdyby bylo možné zjistit aktuální spotřebu plynového kotle. Zároveň by uživatelé ocenili 
informace o aktuálním stavu prostředí (kvalita vzduchu a akustika).

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



ZÓNA G - POKOJ

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
Zóna je dostatečně osvětlena denním světlem.

STI5
Aktivní stínění a jeho ovládání

2
Na 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

1
V zóně se nevyskytují žádné viditelné vady ani poruchy.

STI8
Barevné řešení prostoru

1
Prostor je vymalován bíle, vybavení v tmavém odstínu.

STI9
Dispoziční řešení

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

STI10
Údržba

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

STI Průměr nenulových hodnot 1,20



ZÓNA G - POKOJ

Tepelný komfort v zimním období

TCW1
Volba otopného systému

1
Otopný systém zvolen dobře.

TCW2

Schopnost otopného systému přizpůsobovat se uživateli

2Plynový kotel umožňuje nastavení jednotlivých profilů vytápění. Profily je potřeba 
manuálně nastavit na kotli. Součástí regulace systému je interiérové čidlo, které měří 
aktuální teplotu v místnosti a podle kterého se následně řídí vytápění celého objektu. 

TCW3

Schopnost otopného systému podávat zprávy o využívání energie

2Otopný 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 by ocenili, kdyby systém vytápění tyto informace podával.

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 15. 12. 2020. Uživatelé se v této zóně nevyskytují pravidelně, ale při 
pobytu v ní neregistrují vážnější nedostatky z hlediska tepelného komfortu v zimním 
období.

TCW Průměr nenulových hodnot 1,40



ZÓNA G - POKOJ

Tepelný komfort v letním období

TCS1
Volba způsobu zajištění tepelného komfortu v letním období

2
V zóně není chladící systém.

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 15. 12. 2020. Uživatelé se v této zóně nevyskytují pravidelně, ale při 
pobytu v ní registrují nedostatky z hlediska tepelného komfortu v letním období.

TCS Průměr nenulových hodnot 2,00



ZÓNA G - POKOJ

Kvalita vzduchu

IAQ1
Volba způsobu větrání

1
V zóně je přirozené větrání, které je zajištěno oknem na západní 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

2Není použít žádný automatický systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. 
Uživatelé by ocenili, kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální kvalitu vzduchu.

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 (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé se v této zóně nevyskytují pravidelně, ale při 
pobytu v ní neregistrují nedostatky z hlediska kvality vzduchu.

IAQ Průměr nenulových hodnot 1,33



ZÓNA G - POKOJ

Světelné prostředí

LC1

Volba způsobu osvětlení

1V zóně je kombinace přirozeného a umělého osvětlení. 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.

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 (2 respondenti), které bylo 
provedeno 15. 12. 2020. Uživatelé se v této zóně nevyskytují pravidelně, ale při 
pobytu v ní neregistrují nedostatky z hlediska světelného komfortu.

LC Průměr nenulových hodnot 1,00



ZÓNA G - POKOJ

Akustické prostředí

AC1
Zdroje hluku a opatření k jejich eliminaci

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

AC2
Schopnost  podávat zprávy o akustické kvalitě prostředí

2V zóně není systém, který by podával zprávy o kvalitě prostředí. Uživatelé by ocenili, 
kdyby bylo možné v zóně zjistit aktuální hladinu akustického tlaku.

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 15. 12. 2020. Uživatelé se v této zóně nevyskytují pravidelně, ale při 
pobytu v ní neregistrují vážnější nedostatky z hlediska akustického komfortu.

AC Průměr nenulových hodnot 1,33

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: Notebook, 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 15. 12. 2020. Uživatelé neregistrují žádné negativní vlivy.

EC Průměr nenulových hodnot 1,50



ZÓNA G - POKOJ                                                         

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

Kritéria hodnocení Hodnocení Počet ”3”

LS
Lokalita a umístění objektu z hlediska vnějšího prostředí 
a sociálních vazeb 1,29 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 2,00 0

IAQ Kvalita vzduchu 1,33 0

LC Světelné prostředí 1,00 0

AC Akustické prostředí 1,33 0

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

Komentář
Uživatelé se v této zóně nevyskytují pravidelně. Z celkového hodnocení vyplývá, že zóna je 
provedena kvalitně a nevyskytují se žádné vážné nedostatky. Uživatelé jsou převážně spokojeni s 
aktuálním stavem vnitřního prostředí v zóně. Mezi největší nedostatky lze zařadit: letní tepelný 
komfort a nemožnost jednoduchého ovládání teploty (změna pouze na zdroji). Uživatelé by ocenili, 
kdyby bylo možné zjistit aktuální spotřebu plynového kotle. Zároveň by uživatelé ocenili informace o 
aktuálním stavu prostředí (kvalita vzduchu a akustika).
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VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ VE VŠECH ZÓNÁCH

Zóna A Zóna B Zóna C Zóna D Zóna E Zóna F Zóna G

LS
1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29

Lokalita

STI
1,20 1,20 1,10 1,13 1,00 1,11 1,20

konstrukce, interiér

TCW
1,33 1,33 1,33 1,33 1,40 1,20 1,40

tepelný komfort-zima

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

tepelný komfort-léto

IAQ
1,20 1,25 1,25 1,33 1,40 1,33 1,33

kvalita vzduchu

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

Osvětlení

AC
1,50 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

Akustika

EC
1,50 1,50 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

LS
0 0 0 0 0 0 0

Lokalita

STI
0 0 0 0 0 0 0

konstrukce, interiér

TCW
0 0 0 0 0 0 0

tepelný komfort-zima

TCS
0 0 0 0 0 0 0

tepelný komfort-léto

IAQ
0 0 0 0 0 0 0

kvalita vzduchu

LC
0 0 0 0 0 0 0

Osvětlení

AC
0 0 0 0 0 0 0

Akustika

EC
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, vlakovým koridorem a komplexem 
obchodů, je občas slyšet hluk s tím spojený. Rodinný dům je vystavěn v komplexu 
řadových domů, uživatelé jsou tedy více propojeni se sousedy., Nejedná se o nic 
zásadního a není potřeba situaci více řešit.

Stavebně-technické řešení a interiér hodnocené zóny

Rodinný dům byl postaven v roce 2017 a od roku 2019 je využíván. Aktuální stav 
provedení odpovídá tomuto stáří. V objektu se nevyskytují žádná závažné 
problémy a nedostatky, které by bylo potřeba řešit.

Tepelný komfort v zimním období

S tepelným komfortem v zimním období jsou uživatelé spokojení. Dle naměřených 
dat vyplývá, že momentálně není nastavena žádná regulace systému a podlahové 
topení vytápí neustále celý objekt na jednu teplotu. To samozřejmě není 
ekonomicky výhodné. Doporučil bych nastavit systém vytápění tak, aby více 
korespondoval s aktuálním provozem rodinného domu. Na základě dotazníku 
bych doporučil nainstalovat zařízení, které hlídá aktuální spotřebu.

Tepelný komfort v letním období

V této oblasti shledávám největší problém objektu. Bohužel nebyl objekt měřen v 
letním období, aby byl zjištěn skutečný stav vnitřní teploty v tomto období. Objekt 
nevyužívá skoro žádné stínění oken a v letních měsících je situace řešena 
otevíráním oken. Doporučil bych, po konzultaci se statikem, plochou střechu 
doplnit vrstvou kameniva, aby se zvýšila akumulace stropní konstrukce. Zároveň 
bych doporučil v 2. nadzemním podlaží do oken v zónách B, C a G nainstalovat 
stínění (ideálně vnější). Proudění vzduchu by podpořilo častější otevírání střešního 
okna, které v nynější situaci není používáno z důvodu špatné ovladatelnosti. Ta by 
se zlepšila instalováním plně automatizovaného systému otvírání (skládajícího se z 
čidla vnitřní teploty a venkovních čidel vlhkosti a síly větru). Pokud by kombinace 
těchto opatření nepomohla ke zlepšení tepelného komfortu, pak by bylo nutné 
nainstalovat do objektu chlazení.



DOPORUČENÍ

Kvalita vzduchu

Dle naměřených dat bylo zjištěno, že aktuální systém přirozeného větrání funguje 
dobře. Ve všech čtyřech zónách se jen výjimečně hodnoty CO2 stouply nad  
hygienické limity a to většinou při větším počtu osob v zóně než je bežné. Systém 
větrání funguje dobře zejména díky pravidelnému manuálnímu otevírání oken a 
infiltraci. Dokud se nevymění okna, tak není potřeba provádět žádné zásahy. Po 
výměně oken za plastová bych doporučil si přeměřit aktuální stav. Domnívám se 
že dojde ke zhoršení kvality vzduchu vlivem horší infiltrace. Dle přání uživatelů 
bych do místností nainstaloval přístroje pro měření aktuálního stavu kvality 
vzduchu v jednotlivých místnostech.

Světelné prostředí

Z hlediska osvětlení se vyskytují dvě drobné závady. Vzhledem k slabému 
osvětlení prostoru pod schodištěm by bylo vhodné nainstalovat do tohoto 
prostoru svítidlo (místo je již připraveno na instalaci). Dále by bylo vhodné zvážit 
výměnu osvětlení nad umyvadly v koupelnách. momentálně je spínač umístěný 
příliš vysoko.

Akustické prostředí

Největší problém z hlediska akustiky je v zóně A. To je dáno systémem řadových 
domů, kdy při otevření francouzského okna na terasu je slyšet hluk od sousedů. 
Vzhledem k aktuálnímu stavu zahrady (po stranách záhony) není bohužel moc 
řešení pro zlepšení této situace. Z vnitřních zdrojů jsou nejhlučnějšími spotřebiči: 
kotel, myčka, pračka, lednice na víno. V ideálním případě by se měla zapínat 
myčka a pračka v době, kdy se lidé nenachází v daných zónách. Dle přání 
uživatelů bych do místností nainstaloval přístroje pro měření aktuálního stavu 
akustiky v jednotlivých částech domu.

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

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


