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Inspirativní řešení pro
akustiku v budovách s TABS



TABS jsou příležitostí
pro design a funkčnost

Počet budov s TABS rapidně vzrůstá. Použití holého betonu jako 
součásti tepelného systému výrazně snižuje spotřebu energie a činí z 
TABS záležitost velice šetrnou k životnímu prostředí.

Nicméně budovy se stěnami a stropy z holého betonu představují 
výzvu z hlediska akustiky. Veškerý zvuk se odráží od tvrdých povrchů 
a vytváří ozvěny, které se snadno šíří kanceláří. Hladina zvuku 
pravděpodobně dosáhne takové úrovně, při které bude velice těžké se 
soustředit nebo vůbec i jen komunikovat. Tím se začne vytvářet stres, 
napětí a všeobecně špatné prostředí pro osoby v kanceláři.

Zlepšete pocit pohodlí a výkon 
V budovách s TABS nelze použít celoplošné akustické stropní 
podhledy. Díky mnoha našim inovacím se však akustické stropní 
systémy Ecophon dají využít jako volně zavěšené akustické 
prvky, které jsou pro budovy s TABS ideální. Naše testy ukazují, 
že kombinace volně zavěšených akustických prvků, akustických 
stěnových panelů a akustických paravánů představuje ideální řešení, co 
se týče tepelných i akustických vlastností.

Nenechte se tedy při navrhování interiéru budov s TABS nijak 
omezovat. Jak uvidíte na následujících stránkách, tepelně aktivní 
stavební systémy (TABS) představují příležitost, jak vytvořit 
inspirativní atmosféru podporující pocit pohody i výkon. 

Vítejte ve světě dobré akustiky!

V této publikaci představujeme produktové řady Ecophon. Podrobné popisy napomáhají ke správné volbě výrobku pro dané prostředí. Technické údaje jsou založeny na obecných testovacích metodách, nebo vycházejí z dlouholetých zkušeností. 
Uvedené funkce a vlastnosti výrobků a systémů jsou platné za předpokladu dodržování podmínek uvedených v instalačních diagramech, návodech na údržbu apod. Záměna některé z komponent znamená, že Ecophon dále nenese odpovědnost za 
funkčnost, důsledky a vlastnosti výrobků. Uvedené popisy, ilustrace a měření jsou brány za obecné a nejsou součástí smluvních podmínek. Ecophon si vyhrazuje právo na změnu výrobků bez předchozího uvědomění o této skutečnosti. Právo na tiskové 
chyby vyhrazeno. Pro více informací navštivte www.ecophon.cz, nebo kontaktujte svého regionálního obchodního manažera Ecophonu.
 
© Ecophon Group 2013
Návrh: Saint-Gobain Ecophon AB. Tisk: Skånetryck AB. Ilustrace: Horisont arkitekter AB/Charlotta Ekelund. Technické fotografie: Citat AB.

TABS je anglická zkratka 
pro Tepelně aktivní 
stavební systémy (Thermally 
Activated Building Systems), 
což je metoda využití 
tepelné hmoty budovy 
(např. betonových povrchů) 
k chladicím účelům. TABS 
zahrnuje i pasivní systémy 
založené na stejné stavební 
metodě.
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Naplánujte akustiku předem  
a zvyšte výkonnost

Zde můžete vidět velmi běžné uspořádání moderní kanceláře. V tomto prostoru 
budou lidé v kteroukoli dobu telefonovat, mít krátké porady a setkání, diskutovat s 
kolegy o důležitých otázkách mezi sebou a soustředit se u svého počítače.    

Výzva: zabránit šíření zvuku všemi směry a vyrušování spolupracovníků.  

Řešení: akustické panely zakrývající instalace ve stropě, volně zavěšené akustické 
prvky pokrývající 60% podlahové plochy, akustické stěnové panely alespoň na 
dvou stěnách a akustické paravány jako přepážky mezi jednotlivými pracovišti.

Focus Fixiform Ds Solo Rectangle Akusto Screen A
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Úspěšní jedinci i týmy
Tento typ otevřeného prostoru může běžně zahrnovat celé patro. Jsou v něm 
rozmístěny oblasti se skupinami lidí i jednotlivé pracovní stoly. To znamená, 
že někteří lidé pracují v týmech a budou spolu hodně mluvit, zatímco ostatní 
pracovníci potřebují klid k plnému soustředění. A současně s tím se zde budou 
lidé pohybovat, odcházet na porady do konferenčních místností a zase z nich 
přicházet. 

Výzva: zabránit šíření zvuku všemi směry, zamezit zesilování hlasitosti řeči a 
minimalizovat vyrušování spolupracovníků.  

Řešení: volně zavěšené akustické prvky pokrývající 60% podlahové plochy, 
akustické stěnové panely a akustické paravány jako přepážky mezi skupinovými 
prostory, jednotlivými pracovními stoly a chodbami.

Solo Square Akusto Wall C Akusto Screen A
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Užít si společný oběd
Typická jídelna je velkým otevřeným prostorem s vysokým stropem. V tomto typu 
prostoru se odehrává mnoho rozhovorů zároveň. Ozývá se zde neustálý cinkot 
nádobí a příborů, pohybuje se tu mnoho lidí, vchází nebo odchází a za chůze 
rozpráví s přáteli a kolegy. Zvuk se bude šířit všemi směry a hrozí tak nebezpečí, 
že lidé budou výrazně zvyšovat hlas, aby se vzájemně slyšeli.    

Výzva: zabránit šíření zvuku všemi směry a zamezit zvyšování úrovně hlasu při 
mluvení.  

Řešení: volně zavěšené akustické prvky v různých výškách a pokrývající 60% 
podlahové plochy, akustické stěnové panely na všech plochách, kde je to možné 
a akustické paravány k vytvoření samostatných prostor s místy pro sezení a také k 
jejich oddělení od lidí procházejících kolem jídelny.

Solo Circle Akusto Wall C Akusto Screen A



10



11

Zajistěte, aby všichni členové 
projektového týmu byli slyšet

Ve skupinové místnosti mohou projektové týmy diskutovat a spolupracovat na 
svých projektech, aniž by vyrušovaly ostatní pracovníky v kanceláři. Místnost 
je často navržena pro dvě nebo více pracovních skupin a je proto nezbytně 
důležité, aby se jednotlivé týmy mezi sebou nerušily. Protože má ale taková 
místnost rozlehlé povrchy stěn, zvuk se od nich snadno odráží a vytváří ozvěny, 
které dolehnou k lidem na opačném konci kanceláře.  

Výzva: zabránit vytváření ozvěn kvůli horizontálním odrazům zvuku a zamezit 
šíření zvuku napříč místností, což vyrušuje spolupracovníky na jejím druhém konci.

Řešení: akustické vertikální prvky baffle, akustické stěnové panely pokrývající co 
největší plochu stěn a akustické paravány k oddělení jednotlivých pracovišť.

Solo Baffle Akusto Wall C Akusto Screen A
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Sluch je základem 
porozumění a chápání 

Abyste správně porozuměli, musíte být schopni současně poslouchat i přemýšlet. 
Když jste ale nuceni vynaložit veškerou energii pouze na to, abyste vůbec slyšeli, 
co vám někdo říká, zapamatujete si mnohem méně toho, co jste slyšeli. Pokud 
máte v kancelářské budově konferenční místnost, je důležité se vyhnout rozsáhlým 
holým povrchům stěn, protože ty odrážejí zvuk, čímž se vytvářejí ozvěny, takže je 
téměř nemožné slyšet, o čem řečník mluví.

Výzva: zvýšit srozumitelnost řeči a současně zajistit absorpci nechtěných 
zvukových odrazů, aby se omezilo tvoření ozvěn. 

Řešení: volně zavěšené akustické prvky pokrývající 60% podlahové plochy 
a akustické stěnové panely na dvou přilehlých stěnách pokrývající plochu 
odpovídající alespoň 20% podlahové plochy.

Solo Square Akusto Wall C
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Srozumitelné předávání zpráv 
a sdělení

Zasedací místnost je místem pro konverzace, prezentace a diskuse. Je téměř vždy 
zařízena početným vybavením, například hlučnými projektory a reproduktory pro 
telefonní a video konference. Zároveň mívá velmi často dvě prosklené stěny a třetí 
stěnu s obligátní bílou tabulí. Řeč se zde bude odrážet od všech tvrdých povrchů 
a vytvářet tak nechtěné ozvěny, které nepříjemně ztíží konstruktivní porady a 
jednání.

Výzva: zabránit nechtěným ozvěnám a zajistit srozumitelnost řeči navzdory hluku 
technických zařízení a vybavení.  

Řešení: volně zavěšený akustický podhled pokrývající 60% podlahové plochy a 
akustické stěnové panely pokrývající alespoň jednu celou stěnu, nejlépe pak dvě 
přilehlé stěny.

Focus Wing Focus Ds Akusto Wall C



16



17

Podpora kreativity
Zasedací místnost je místem pro konverzace, prezentace a diskuse. Je téměř vždy 
zařízena početným vybavením, například hlučnými projektory a reproduktory pro 
telefonní a video konference. Zároveň mívá velmi často dvě prosklené stěny a třetí 
stěnu s obligátní bílou tabulí. Řeč se zde bude odrážet od všech tvrdých povrchů 
a vytvářet tak nechtěné ozvěny, které nepříjemně ztíží konstruktivní porady a 
jednání. V zasedací místnosti je velice důležité podpořit srozumitelnost řeči, aby 
lidé mohli mluvit, aniž by museli zvyšovat svůj hlas.

Výzva: zabránit nechtěným ozvěnám a zajistit srozumitelnost řeči navzdory hluku 
technických zařízení a vybavení. 

Řešení: volně zavěšený akustický podhled pokrývající 60% podlahové plochy a 
akustické stěnové panely pokrývající alespoň jednu celou stěnu, nejlépe pak dvě 
přilehlé stěny.

Soundlight Comfort Unit Akusto Wall C
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Užijte si pocitu rozlehlosti
Vkusné a příjemné atrium by mělo okouzlovat svou rozlehlostí a úchvatným 
světlem linoucím se okny. V tomto prostoru se bude v kteroukoli dobu nacházet 
velké množství lidí, kteří spolu mluví nebo jen prochází kolem. Když se však 
nevěnuje dostatek pozornosti akustice, mohou se očekávané pozitivní pocity 
snadno proměnit v negativní. V takovémto atriu s velmi vysokým stropem a 
rozlehlými plochami stěn se zvuk snadno odráží a vytváří ozvěny, které mají za 
následek špatnou srozumitelnost řeči. Následkem toho musí lidé často zesilovat 
hlas, aby se vůbec navzájem slyšeli. 

Výzva: zabránit horizontálním odrazům zvuku, které vytvářejí ozvěnu a vysokým 
hodnotám akustického tlaku (hluku). 

Řešení: volně zavěšené akustické prvky pokrývající 60% podlahové plochy a 
akustické stěnové panely pokrývající co největší plochu stěn.

Solo Circle Solo Circle na stěnu
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Vítejte u nás
Když klienti a hosté vstoupí do vaší recepce, měli by se okamžitě cítit vítáni. Měli 
by být schopni snadno mluvit s lidmi v recepci i mít možnost odpočívat při čekání 
na někoho, kdo se s nimi má setkat. Jako v každém prostoru recepce, i zde bude 
vždy větší množství lidí, kteří budou procházet, telefonovat nebo mluvit s lidmi za 
přepážkou. Velké okno a tvrdé povrchy mohou snadno způsobit odrážení zvuku 
a vytvářet tak ozvěny, které téměř znemožní příjemnou konverzaci.  

Výzva: absorbovat zvuk, zlepšit srozumitelnost řeči a zabránit šíření konverzace u 
přepážky recepce do zbytku místnosti.

Řešení: volně zavěšené akustické prvky pokrývající 60% podlahové plochy a 
akustické stěnové absorbéry umístěné co nejblíže místům, odkud vychází většina 
zvuku.

Solo Rectangle Solo Square na stěnu
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Soustředění na svěřený úkol
Ve velkoprostorové kanceláři musí být i takzvané místnosti soustředění 
a koncentrace. Ty se používají mimo jiné i pro dlouhé telefonní hovory, 
videokonference, porady, nebo v případech, kdy se potřebujete opravdu 
soustředit na nějaký důležitý úkol. Bez odpovídajících akustických úprav a 
zajištění absorpce se bude každý zvuk odrážet od nejbližší stěny a vytvářet tak 
ozvěnu, čímž se místnost promění v nesnesitelné místo. V takovém prostoru, kde 
jsou plochy stěn mnohem větší než plocha stropu, má zajištění akustické stěnové 
absorpce velmi zásadní roli.

Výzva: zabránit šíření zvuku všemi směry a zamezit zvyšování úrovně hlasu při 
mluvení. 

Řešení: volně zavěšené akustické prvky s nižším svěšením a akustické stěnové 
panely pokrývající alespoň dvě stěny.

Solo Circle Akusto Wall C
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60%60%

Skvělá řešení TABS
vyvinutá v průběhu 50 let zkušeností

20cm20cm

K vytvoření nejlepší možné kombinace tepelného i akustického 
výkonu zároveň, doporučuje Ecophon rovnoměrné rozmístění 
volně zavěšených akustických prvků napříč celým stropem. 
Každý akustický prvek by měl mít po obou protilehlých stranách 
mezi sebou mezeru o šířce alespoň 20 cm. Výjimkou je použití 
vertikálních akustických prvků baffle v řadách. V takovém 
případě má být udržována vzdálenost 20 cm mezi jednotlivými 
řadami.

Testy společnosti Ecophon ukazují, že ideálním řešením 
pro budovy s TABS z pohledu tepelných a akustických 
vlastností jsou volně zavěšené akustické prvky, pokrývající 
60% podlahové plochy. Když je zkombinujete s 
akustickými stěnovými panely Akusto Wall a akustickými 
paravány Akusto Screen, docílíte prostředí příjemného pro 
sluch i zrak.
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V případové studii prováděné v 
kancelářské budově Woopa ve 
francouzském Lyonu společnost 
Ecophon prokázala, že 50% 
pokrytí stropu volně zavěšenými 
akustickými prvky zvyšovalo 
provozní teplotu pouze o 0,3°C. 
70% pokrytí zvyšovalo provozní 
teplotu o 1°C.
 

Pro zachování požadovaného chladicího 
efektu společnost Ecophon doporučuje, 
aby vzdálenost mezi betonovým stropem 
a volně zavěšenými akustickými 
prvky byla alespoň 0,2 metru. Podle 
našich laboratorních studií se tepelný a 
akustický výkon zlepší, pokud je tato 
vzdálenost větší než 0,2 metru.
 

0.2m0.2m

0.3°C0.3
°C
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Ozvěny se vytváří v okamžiku, kdy se zvuk 
odráží vzájemně od protilehlých stěn. Ke 
snížení vytváření ozvěn v běžné místnosti se 
čtyřmi stěnami a k zajištění optimálního přínosu 
akustických stěnových panelů by instalace měly 
být umístěny na dvou přilehlých stěnách. 
 

Když sedíte za běžným psacím stolem, vaše hlava se 
nachází ve výšce přibližně 1,2 m. Je tedy důležité, aby 
byly zvuk pohlcující materiály umístěny v této konkrétní 
výšce. Společnost Ecophon doporučuje, aby akustické 
absorbéry umístěné mezi psacími stoly měly výšku 1,4 m 
a mezi pracovními skupinami 1,8 m.  

2 přilehlé stěny2 přilehlé stěny

1.2m1.2m
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Pokud zkombinujete 60% pokrytí akustickými 
stropními panely s akustickými stěnovými panely, 
společnost Ecophon doporučuje, aby akustické stěnové 
panely pokrývaly plochu odpovídající 20% podlahové 
plochy. V kanceláři, kde sedí většina lidí u psacích 
stolů, by se měl střed akustických stěnových panelů 
nacházet ve výšce 1,2 m. V kancelářích, kde většina lidí 
stojí, by se měly středy akustických stěnových panelů a 
instalací nacházet ve výšce 1,6 m.

20%20%

AeqAeq
Všechny testy a doporučení se zakládají na systémech Ecophon, 
které se vyznačují velmi vysokými absorpčními vlastnostmi. Tyto 
vlastnosti jsou vyjádřeny jako ekvivalentní absorpční plocha (Aeq) 
ve všech specifikacích našich systémů, které můžete nalézt na našich 
webových stránkách www.ecophon.cz. Zde uvedené procentuální údaje 
a doporučení se tedy nedají automaticky aplikovat na další výrobky s 
nižší hodnotou Aeq.



Počátky Ecophonu datujeme od roku 1958, kdy 
byly ve Švédsku vyrobeny první akustické panely ze 
skelných vláken. Hlavním cílem bylo přispět ke zlepšení 
akustiky pracovního prostředí. Dnes je společnost 
globálním dodavatelem akustických systémů, které 
přispívají k dobré akustice prostor a zdravému 
vnitřnímu prostředí, a to hlavně v kancelářích, 
vzdělávacích, zdravotnických a výrobních zařízeních. 
Ecophon je součástí nadnárodní skupiny Saint-Gobain 
a má obchodní zastoupení a distribuci v mnoha 
zemích.
Úsilí Ecophonu je vedeno vizí dosáhnout celosvětově 
vedoucí pozice v oblasti zvukového pohodlí místnosti 
pomocí akustických systémů, které přispívají ke zvýšení 
výkonu a pohody koncových uživatelů. Ecophon 
průběžně udržuje dialog se státními institucemi, 
výrobními a výzkumnými organizacemi. Společnost se 
také podílí na vytváření národních standardů v oblasti 
prostorové akustiky. Pozornost je věnována prostředí, 
kde lidé pracují a komunikují.

www.ecophon.cz
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www.ecophon.cz


