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1. Byt č. 1 

Situace:  

 

 

Pravoúhlý sluneční diagram – KB1:  
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2. Byt č. 4 

Situace:  
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Pravoúhlý sluneční diagram – KB1: 

 

 

3. Byt č. 5 

Situace 
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Pravoúhlý sluneční diagram – KB1: 
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Pravoúhlý sluneční diagram – KB2: 

 

 

Pravoúhlý sluneční diagram – KB3: 
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Pravoúhlý sluneční diagram – KB4: 

 

 

4. Byt č. 6 

Situace:  
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Pravoúhlý sluneční diagram – KB1: 

 

 

Pravoúhlý sluneční diagram – KB2: 
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5. Byt č. 7 

Situace:  

 

 

Pravoúhlý sluneční diagram – KB1: 
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1. Byt č. 1 

1.1 Ložnice 1.01 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot:   

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot:  
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1.2 Obývací pokoj 1.02 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot:   

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot:  
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2. Byt č. 2 

2.1 Dětský pokoj 2.01 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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2.2 Obývací pokoj 2.02 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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2.3 Kuchyň 2.07 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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2.4 Ložnice 2.08 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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3. Byt č. 3 

3.1 Kuchyň 3.01 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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3.2 Pokoj 3.04 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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3.3 Pokoj 3.05 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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4. Byt č. 4 

4.1 Pokoj 4.01 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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5. Byt č. 5 

5.1 Obývací pokoj 5.01 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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5.2 Ložnice 5.03 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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5.3 Dětský pokoj 5.05 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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6. Byt č. 6 

6.1 Obývací pokoj 6.03 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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6.2 Ložnice 6.04 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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7. Byt č. 7 

7.1 Pokoj 7.01 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle naměřených hodnot: 

 

Činitel denní osvětlenosti vypočítaný dle normových hodnot: 
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DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Téma: Proslunění a denní osvětlení ve vybraných bytech z hlediska výpočet vs. uživatel

Autor: Annette Řehořková

Děkuji za vyplnění dotazníku. 

POSUZOVANÝ BYT Č. …..

1. Jaké je Vaše pohlaví? žena muž

2. Jaký je Váš věk? ………

3. Nosíte brýle nebo kontaktní čočky? 

4.

< 2 hod 2 - 5 hod > 5 hod

5. Víte, na jakou světovou stranu jsou orientována okna ve Vašem bytě? 

ano ne

6. Myslíte si, že je většina oken orientována na slunečnou stranu? 

ano ne

7. Myslíte si, že Vám dostatečně dlouho svítí Slunce do bytu?

ano ne

8. Myslíte si, že velikost oken ve Vašem bytě je dostačující vzhledem k ploše místností?

ano ne

9. Když je zataženo, myslíte si, že denní osvětlení ve Vašem bytě je dostatečné? 

určitě ano spíše ano nevím spíše ne určitě ne

10.

ano ne

11. Je pro Vás příjemnějsí přirozené nebo umělé osvětlení? 

přirozené umělé

12.

určitě ano spíše ano nevím spíše ne určitě ne

12.1 Pokud ano, co Vás spíše oslňuje? 

Pokud je venku jasno, máte někdy pocit oslnění (snížení zrakové pohody vlivem přímého dopadu 

slunečních paprsků nebo jejich odraz od lesklých povrchů)? 

Musíte někdy během dne (8:00 - 16:00) použít v obytných místnostech umělé osvětlení, protože 

máte pocit nedostatečného přirozeného osvětlení? 

Tento dotazník bude použit jako podklad pro vypracování diplomové práce na Fakultě stavební ČVUT 

v Praze. 

Kolik času trávíte v bytě během všedního dne? (Jedná se o čas strávený v bytě za světla v zimě, 

průměrná délka dne během zimních měsíců je 8,5 hodiny)

brýle na blízko

kontaktní čočky na blízko kontaktní čočky na dálku

brýle na dálku

nemám problém se zrakem

přímé sluneční paprsky odraz od lesklých povrchů



13. Používáte v bytě stínění pro zábránění oslnění (např. závěsy, žaluzie atd.)? 

určitě ano spíše ano nevím spíše ne určitě ne

Pokud ano: 

13.1 Jaké? …..

13.2 Má pro Vás stínění dostačující efekt? ano ne

14. Pokud máte více obytných místností v bytě, v jaké se cítíte nejlépe? ……

14.1 Proč? …...

15. Jaké barvy obecně preferujete (jaké barvy se Vám líbí)? 

16. Jaké barvy stavebních konstrukcí (stěny, strop, podlaha) převažují ve Vašem bytě? 

ano ne

16.2 Pokud ne, jaké barvy byste preferovali?    …...

17. Jaké barvy ostatních povrchů (nábytek) převažují ve Vašem bytě? 

ano ne

17.2 Pokud ne, jaké barvy byste preferovali?    …...

18. Myslíte si, že barvy mají vliv na Vaši psychiku? 

ano ne

teplé barvy -               

žlutá, červená, oranžová, 

hnědá

studené barvy-       

zelená, modrá, fialová

neutrální barvy -         

bílá, šedá, černá

teplé barvy -              

žlutá, červená, oranžová, 

hnědá

studené barvy-      

zelená, modrá, fialová

neutrální barvy -         

bílá, šedá, černá

17.1 Jste s barevným řešením ostatních povrchů ve Vašem bytě spokojeni? 

16.1 Jste s barevným řešením stavebních konstrukcí  ve Vašem bytě spokojeni? 

teplé barvy -               

žlutá, červená, oranžová, 

hnědá

studené barvy-       

zelená, modrá, fialová

neutrální barvy -         

bílá, šedá, černá


















































