
MOODLE přihlášení: 

B221-518NS1_3_Místnost – světlo a zvuk. 
MOODLE: sp54 

Odevzdání je možné pouze v MOODLE. Odevzdávat jinak, 
např. emailem nelze, musí být archivováno. 
 

Podklady, prosím, označte: 
Příjmení_Jméno_NS_I-3_P-(pořadí verze).pdf - max. 1,25 MB 

Mimo čas cvičení a případných vypsaných konzultací v hodinách cvičení v prosinci, lze pro 
menší komunikaci, konzultace, dotazy použít i TEAMS, zde jsou možné i video konzultace. 

Z důvodů většího počtu skupin než 12 a změny rozvrhu kolem 17. 11. 
bude cvičení v celé délce 4 akademických hodin, 3:15 hodin běžných. 

A to první 3. části v místnosti č. 447 na 4. np.: 

Cvičení začne instruktáží a nahráním potřebných přibližných aplikací „Lux meter a Sound 
meter“, 
či obdobných, do smartphonů studentů. Použití aplikací je velmi přibližné, a slouží pro 
porovnání poměrů, nikoli zjištění absolutních hodnot. 

V první části bude úvodní výklad o denní osvětlenosti a praktické měření za účasti studentů. 
Cca 0:45 minut. 

V druhé části bude úvodní výklad o hluku v místnosti a praktické měření za účasti studentů, 
i při modelování akustického tlaku různě hlasitým hovorem. Cca 0:30 min. 

Ve třetí části bude úvodní výklad o umělém osvětlení v místnosti s příkladem světla v 
zatemněné 
seminární místnosti. Čas 0:30 min. 

 

Čtvrtou část budou moci studenti začít v seminární místnosti, vhodné pro dopolední hodiny, 
a dokončí, nebo plně zpracují doma.  

MÍSTNOSTI Z BYTU nebo koleje, KDE ŽIJETE: 

Mohou jsou podle velikosti zařazeny do tří skupin: 

VM - VĚTŠÍ MÍSTNOST,             nejlépe 35 až 50 m2, 

SM – STŘEDNÍ MÍSTNOST         15 až 30 m2 
                                                  s částí předsíně odpovídající místnosti. 

MM – MALÁ MÍSTNOST            kolem 10 m2 
                                                  s částí předsíně ve větším rozsahu       

  



Začátkem bude zakreslení půdorysu a řezu, v měřítku1:50 ale nemusí být zcela přesné, 
zaměřovat jen nejdůležitější rozměry: 

Vnitřní rozměry místnosti, tj. šířka podél okenní stěny a hloubka od okna, šířka, výška a 
parapet okna, šířka a výška dveří, vzdálenost otvorů od kouta místnosti. 

Kreslete od ruky v měřítku, vnitřek místnosti, použití PC nevylučuji. 

Místnost bude vybavena nábytkem, schématická kresba, dle skutečnosti a zakreslením všech 
svítidel dle skutečnosti. 

1) MĚŘENÍ ROZDÍLŮ INTENZITY OSVĚTLENÍ A HLUKU VE VAŠÍ MÍSTNOSTÍ: 

Do půdorysu umístíte dva body pro místnosti VM, SM a MM: 
                         (1) uprostřed okna na parapetu, 
                         (2) u protější stěny, nejlépe co nejdál. 

U místnosti MM bude doplněn bod: 
                         (3) v chodbě mimo prodloužení spojnice okna a dveří. 

V místě bodů změříte doma sami, na koleji, nebo v pronajatém bytě, můžete spolupracovat: 

1.1) HLUK: 

Hluk:                         i – v době největšího hluku na ulici, v okolí: 
                                                                   a/ při otevřeném okně, 
                                                                   b/ při zavřeném okně, 

                                 ii – v době nejmenšího hluku na ulici, v okolí: 
                                                                   a/ při otevřeném okně, 
                                                                   b/ při zavřeném okně, 

                                 iii – hlasitost zvukového pozadí, televize apod. v hlasitosti  

1.2) OSVĚTLENÍ: 

1.2.a) Denní osvětlení:               i – při jasné obloze, 

                                             ii – při polojasné obloze, 

                                         iii – při zatažené obloze, 

1.2.b) Umělé osvětlení: 
                                              i. – při plném rozsvícení místnosti, 

                                            ii – při rozsvícení hlavního světla, 

                                            iii – při rozsvícení 1 místního světla 
                                                            co nejdál od bodů 1 a 2. 

Hodnoty zapíšete přehledně do tabulky přiložené k půdorysu a řezu, skenovaným na A3, 
nebo 2x A4. 

  



2) POSLEDNÍ ČÁSTÍ JE PAK ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ 
A NÁVRH NOVÉHO: 

2.1) STÁVAJÍCÍ UMĚLÉ OSVĚTLENÍ: 

Na formát s měřeními doplníte tabulku světelných toků všech stávajících instalovaných 
svítidel (v lumenech – lm). A spočtete celkový světelný tok, toky v lm se jednoduše sčítají. 

Pro výpočet celkového světelného toku použijete tabulku světel v návodu: 

 

2.2) NÁVRH UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ: 

Na nový formát A3, alt. 2x A4, navrhnete nové umělé osvětlení: 

Podle katalogů vyberete svítidla a navrhnete nové celkové rovnoměrné osvětlení: 

ve VM                   dvě skupiny* světel: 
       100 lm/m2 

       a 50 lm/m2, 

v SM                     dvě skupiny* světel: 
       100 lm/m2 
       a 10 lm/m2, u nepřímého 15 lm/m2. 

v MM                    dvě skupiny* světel: 
          50 lm/m2 
       a 10 lm/m2, u nepřímého 15 lm/m2. 

 Skupina jedno i více svítidel naráz zapínaných jedním vypínačem. 

Ve všech variantách doplníte místním osvětlením, všude, kde je potřeba, . 
případně efektové osvětlení kde je libo. 
Hodnoty zapíšete přehledně do tabulky přiložené k půdorysu a řezu, skenovaným na A3, 
nebo 2x A4. 

  



PRO PRÁCI NA PAPÍRU POTŘEBUJETE 2x KOPII 
NA A3, PŘÍPADNĚ 2x A4, JEDNU PRO ZÁZNAM MĚŘENÍ Z VAŠÍ MÍSTNOSTI, 
DRUHOU PRO ŘEŠENÍ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ, 

ÚLOHY NENÍ VHODNÉ SPOJOVAT NA JEDEN PAPÍROVÝ FORMÁT A3 I FORMÁTY 2X A4. 
OBA VÝKRESY LZE PŘI ELEKTRONICKÉM ODEVZDÁNÍ KOMBINOVAT DO JEDNOHO PDF 
SOUBORU. 

PROHLÉDNĚTE SI NÁVODY A PŘEČTĚTE SI JE 
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA CVIČENÍ, 
PODLE NICH PRACUJETE, VÝKLAD JE NEMŮŽE MĚNIT. 

FAKULTOU POVOLENO ODEVZDÁNÍ DO 17. 02. 2023. 
Doporučuji odevzdat podstatně dříve, aby se nekumulovala práce 
na konci semestru a mohli jste bez časových problémů 
absolvovat zkoušku s kredity v 1. semestru. 

 
 
 
Zbyšek Stýblo revize 22-11-29 

 

P.S.: Instalujte si do poštovního serveru školní email uvedený v KOSu, 
        tam chodí hromadné emaily jako náhrada odpovědí na cvičení. 

 


