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9.1. Základní údaje 

9.1.1. Úvod 

V tomto dokumentu budeme posuzovat akustiku jedné vybrané učebny. 

Posouzení obsahuje modelaci prostoru, výpočty a vyhodnocení s ohledem na 

platnou legislativu.  

Úkolem posudku je posouzení akustického řešení učeben v novostavbě 

ZŠ Magic Hill Říčany směřující k dosažení optimálních poslechových 

podmínek. 

 

9.1.2. Právní předpisy a závazné normy 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 

Sbírka zákonů č. 343/2009 25. 9. 2009. ISSN 1211-1244. 

ČSN 73 0525 - Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – 

Všeobecné zásady – únor 1998  

ČSN 73 0527 - Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – 

Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely 

– březen 2005  

 

9.1.3. Seznam použitých zkratek a symbolů 

f (Hz) - frekvence 

T (s) - doba dozvuku 

T0 (s) - optimální doba dozvuku 

V (m3) - objem místnosti 

S (m2) - celková plocha ohraničujících stěn místnosti 

Si (m2) - dílčí pohltivá plocha 

m (-) - činitel útlumu zvuku při šíření ve vzduchu 

αs (-) - střední hodnota činitele zvukové pohltivosti 

αi (-) - činitel zvukové pohltivosti dílčích ploch 
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9.2. Prostorová akustika 

 

9.2.1. Požadavky na akustické parametry 

Prostory v objektu ZŠ a MŠ Magic Hill Říčany jsou z hlediska prostorové 

akustiky rozděleny do dvou základních skupin, akusticky náročné prostory a 

prostory s nižším nárokem na akustiku. 

Pro akusticky náročné prostory vyžadují jak normy ČSN 73 0525 a 

73 0527, speciální akustickou úpravu z důvodu snahy o dosažení vhodných 

akustických podmínek. Splnění požadavků ČSN 73 0527 je závazné dle 

vyhlášky 343/2009 sbírky zákonů ČR. V případě výukových prostor je hlavním 

cílem splnit toleranční pásmo frekvenčního průběhu doby dozvuku 

předepsané výše zmiňovanou normou a dosáhnout co nejlepší srozumitelnosti 

mluveného slova. (1) (2) (3)  

Dále je nutné vhodnou konfigurací akustických prvků zabránit 

nežádoucím odrazům zvuku a podpořit odrazy žádoucí. Zejména u akusticky 

pohltivých materiálů je velmi důležité i jejich vhodné umístění tak, aby byly 

potlačeny silné odrazy zvuku s velkým časovým zpožděním za přímým 

zvukem (u učeben se povětšinou jedná o zadní stěnu), které mohou působit 

jako ozvěna a zhoršit srozumitelnost řeči a akustické podmínky jak pro 

posluchače, tak pro vyučujícího.  

Z výše uvedeného vyplívá, že není možné provést plnohodnotnou 

akustickou úpravu pouze umístěním akustického podhledu. V případě 

takového řešení není pohltivá plocha rozmístěna rovnoměrně a mezi stěnami 

dochází často ke vzniku třepotavé ozvěny.  

Učebna č 1.16 

Dle normy ČSN 73 0527 je stanovena optimální doba dozvuku pro 

učebny do objemu 250 m3 na 0,7 s. Vzhledem k tomu, že řešená učebna má 

objem 135,7 m3 (půdorysná plocha 46,32 m2), byla optimální doba dozvuku 

stanovena na základě průběhu č.3 na Obr. 1 (optimální hodnota doby dozvuku 

pro posluchárny) na T0  0,55 s. (3) 

Frekvenční průběh doby dozvuku v učebně by měl probíhat v rozsahu 

od 125 Hz do 4 kHz uvnitř tolerančního pásma dle ČSN 73 0527 viz Obr. 2 

(frekvenční průběh určený pro řeč). 
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Obrázek 1: Závislost optimální doby dozvuku T0 (s) pro kmitočet 1000 Hz na objemu V (m3) 
uzavřeného prostoru v obsazeném stavu (u závislosti 5 neobsazeném stavu). (3) 

 
Obrázek 2: Přípustné rozmezí poměru dob dozvuku T/T0 obsazeného prostoru určeného 
k přednesu řeči v závislosti na středním kmitočtu oktávového pásma. (3)  
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9.2.2. Teoretický výpočet doby dozvuku 

Pro výpočet doby dozvuku byl dle ČSN 73 0525 použit Eyringův vztah: 

 

Střední hodnotu činitele zvukové pohltivosti vypočteme podle vztahu: 

 

Výpočet doby dozvuku byl proveden dle ČSN 73 0525 v oktávových 

pásmech se středními kmitočty 125 Hz až 4 kHz. Obsazenost prostorů byla 

dle ČSN 73 0527 uvažována s 80 % kapacitou. (3) 

Do výpočtu doby dozvuku byly započítány i zvukové pohltivosti prvků a 

konstrukcí, které nejsou definovány jako akustický obklad. Jejich vliv na 

akustické parametry ale nelze pominout (sedadla, přítomné osoby apod.) 

 

9.2.3. Specifikace uvažovaných akustických prvků 

Akustický podhled je uvažován celoplošný rastrový akustický podhled, 

který je složen ze dvou částí s odlišnou akustickou funkcí. Jedná se o 

akustický podhled se sníženou pohltivostí RPSP (více viz Tab. 1), který je 

přisazen k čelní stěně učebny s odsazením u stěn bočních. Zbývající plocha 

je tvořena širokopásmovým podhledem se zvýšenou pohltivostí na nízkých 

kmitočtech RPAV (viz Tab. 1) probíhající kolem bočních stěn a zadní stěny ve 

tvaru písmene U (viz Obr. 3). 

Akustické obklady stěn na zadní stěně jsou navrženy dva panely 

akustického obkladu SAO (viz Tab.1). Panely budou umístěny vedle sebe. 

Dolní hrana panelů je uvažována ve výšce cca 1000 mm od úrovně podlahy 

(viz Obr. 3). 
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Obrázek 3: Půdorys učebny 1.16 ZŠ Magic Hill Říčany Zdroj: DSP 

 
Tabulka 1: Výkaz výměr a specifikace Zdroj: Vlastní tvorba. 

 
  

Označení Popis položky Množství
Měrná 

jednotka
Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky

RPSP Rastrový podhled se 

sníženou pohltivostí 

25,9 m
2

jedná se o rastrový akustický podhled se sníženými hodnotami činitele zvukové pohltivosti; 

tloušťka panelů je 20 mm; hrany jsou opatřeny základním nátěrem; formát jednotlivých kazet - 

1200×600 mm (např. Ecophon Master Rigid A/gamma); jádro panelu je vyrobeno ze skelné vlny 

vysoké hustoty; pohledovou plochu tvoří povrch se zvýšenou mechanickou odolností s možností 

údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra (Akutex FT); zadní 

strana je pokryta sklovlákennou tkaninou; každý panel je zajištěn v roštu klipy a je plně 

demontovatelný; panely jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o 

podhledový systém s viditelným nosným roštem; celkové svěšení podhledu je uvažováno 200 

mm; požadované hodnoty činitele zvukové pohltivosti v oktávových pásmech pro celkové 

svěšení 200 mm jsou: 125 Hz α ÷ 0,35; 250 Hz α ÷ 0,4; 500 Hz α ÷ 0,45; 1 kHz α ÷ 0,4; 2 kHz α ÷ 

0,3; 4 kHz α ÷ 0,2; povrchová úprava - bílá barva 

RPAV Rastrový podhled s 

přídavnou absorpční 

vložkou

19,3 m
2

jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled; tloušťka panelů je 20 mm; hrany 

jsou opatřeny základním nátěrem; formát jednotlivých kazet - 1200×600 mm (např. Ecophon 

Master Rigid A/alpha); jádro panelu je vyrobeno se skelné vlny vysoké hustoty; pohledovou 

plochu tvoří se zvýšenou mechanickou odolností povrch s možností údržby formou denního 

stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra (Akutex FT); zadní strana je pokryta 

sklovlákennou tkaninou; každý panel je zajištěn v roštu klipy a je plně demontovatelný; panely 

jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s 

viditelným nosným roštem; na podhledové kazety je dále umístěna přídavná absorpční vložka 

tloušťky 50 mm formátu 1200×600 mm zabalená v mikroperforované PE folii (např. Ecophon 

Extra bass); celkové svěšení podhledu je uvažováno 200 mm; katalogové hodnoty činitele 

zvukové pohltivosti v oktávových pásmech pro celkové svěšení 200 mm jsou: 125 Hz α ÷ 0,6; 

250 Hz α ÷ 1,0; 500 Hz α ÷ 0,95; 1 kHz α ÷ 1,0; 2 kHz α ÷ 1,0; 4 kHz α ÷ 1,0 (hodnoty uvažové ve 

výpočtech jsou upraveny s ohledem na předpokládanou funkčnost v konkrétní aplikaci); 

povrchová úprava - bílá barva 

SAO Stěnový akustický 

obklad

6,5 m
2 jedná se o mechanicky odolný akustický obklad v nárazu odolnostní třídě 1A s jádrem ze skelné 

vlny lisované v plástvích; formát jednotlivých panelů je 2700×1200 mm a tloušťka je 40 mm 

(např. Ecophon Akusto Wall A/Super G); povrch je tvořen silnou sklovláknitou tkanina s vysokou 

odolností proti mechanickým nárazům; povrch je omyvatelný; jednotlivé panely jsou lemovány 

ocelovým obvodovým U profilem a vzájemně spojovány pomocí ocelových T profilů; celková 

skladená tloušťka obkladu cca 40 mm; požadované hodnoty činitele zvukové pohltivosti v 

oktávových pásmech pro tloušťku obkladu 40 mm jsou: 125 Hz α ÷ 0,22; 250 Hz α ÷ 0,65; 500 

Hz α ÷ 0,9; 1 kHz α ÷ 0,9; 2 kHz α ÷ 0,9; 4 kHz α ÷ 0,9; povrchová úprava - bílá barva
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9.2.4. Výpočet doby dozvuku 
Tabulka 2: Výpočet doby dozvuku Zdroj: Vlastní tvorba 

 

 

 
Obrázek 4: Graf vypočtené doby dozvuku. Zdroj: Vlastní tvorba 

Cílová doba dozvuku T0= 0,55 s

Toleranční pásmo řeč 1 Výška 3 m

hudba Délka 6,8 m

hudba a řeč Šířka 6,65 m

Objem prostoru V= 135,7 m3

Plocha prostoru S= 171,1 m2

Základní parametry prostoru:

Materiály Plochy

popis, základní charakteristika 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz (m2)

vzduch, 50% relativní vlhkost 6,60E-05 2,50E-04 6,83E-04 1,10E-03 2,70E-03 9,40E-03 -

Strop

RPAV - tl. 200 mm 0,57 0,85 0,8 0,8 0,8 0,85 19,3

RPSP - tl. 200 mm 0,35 0,4 0,45 0,4 0,3 0,2 25,9

Podlaha

podlaha - PVC 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 21

zátěžový koberec 0,05 0,08 0,11 0,15 0,2 0,25 9,2

nábytek + obsazené židle - obsazenost 80% 0,25 0,27 0,3 0,35 0,35 0,3 15

stěny

omítka 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 55,3

okna + dveře 0,15 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 18,9

SAO - tl. 45 mm 0,22 0,65 0,9 0,9 0,9 0,9 6,5

171,1

celková ekvivalentní pohltivá plocha (-) 31,593 40,151 42,454 42,277 40,147 38,232

toleranční pásmo dolní mez (s) 0,36 0,44 0,44 0,44 0,44 0,36

toleranční pásmo horní mez (s) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

vypočtená doba dozvuku dle řešení (s) 0,63 0,48 0,45 0,45 0,47 0,46

Činitel zvukové pohltivosti v oktávových pásmech

celková plocha
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9.3. Závěr 

Akustické posouzení učebny ZŠ Magic Hill Říčany vyhovuje dle normy 

ČSN 73 0527. Předepsaná úprava akusticky náročného prostoru zajistí dobrou 

srozumitelnost mluveného slova a vhodné akustické podmínky formou splnění 

stanoveného tolerančního pásma doby dozvuku.  

V rámci realizace je nutné provádět kontrolní etapová měření doby 

dozvuku pro ověření a případnou korekcí teoretického výpočtu. Dále je nutné 

po dokončení realizace provést závěrečné měření doby dozvuku se 

zpracováním výsledků formou měřícího protokolu.  
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