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BEZPEČNÉ BYDLENÍ – AKUSTIKA
patří mezi nový koncept firmy Knauf. V rámci produktů a systémů Knauf existují řešení splňující 
základní předepsané normové požadavky, ale existují i takové, kde použitím kvalitnějšího 
produktu dosáhneme podstatně vyšší míry komfortu nebo bezpečnosti, než je předepsáno 
normami. Především v oblasti bydlení často nejde o splnění norem, ale především o vytvoření 
maximálně příjemného prostředí.

V těchto dnech vychází první díl této koncepce s názvem uvedeným v záhlaví článku. Konstrukce 
suché výstavby nabízejí špičkové vlastnosti v oblasti akustiky. Odborná i laická veřejnost 
zde má možnost srovnat akustické vlastnosti stavebních konstrukcí při použití různých typů 
sádrokartonových desek a konstrukcí. A předesíláme, že mezi těmi nejlepšími a standardními 
jsou často až 60% rozdíly.

Obsah není výčtem všech možných kombinací a možností, ale jedná se i chronologickou 
řadu konstrukcí příček, předsazených stěn a stropů s podhledy, kde postupnou záměnou typu 
desek či typu upevnění konstrukce dosahujeme často skokové zvyšování zvukových parametrů 
konstrukce. Nezapomněli jsme ani na oblast prostorové akustiky.

Unikátní obsah čerpá z rozsáhlých měření, provedených firmou Knauf například i na dřevěných 
stropech.

 Ing. Miroslav Nyč
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Orientační skladby
Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách, dle ČSN 7� 05�� – revize únor �010

Chráněný prostor (příjmací)

Po
lo

žk
a

Hlučný prostor (vysílací)

Požadavky 
na zvukovou 
izolaci R´w 

(dB)

Technický list
Skladba – systémy 

Knauf

A. Bytové domy (kromě rodinných domů) – Jedna obytná místnost vícepokojového bytu

1
Všechny ostatní místnosti téhož bytu, 
pokud nejsou funkční součástí chráněného 
prostoru

42 W11, W1�, W15, W�6 A

B. Bytové domy – Byt

� Všechny místnosti druhých bytů 53 W11, W1�, W15, W�6 B

� Veřejně používané prostory domu 
(schodiště, vestibuly, chodby, terasy) 52 W11, W1�, W15, W�6 B

4 Veřejně nepoužívané prostory domu 
(např. půdy) 47 W11, W1�, W15, W�6 A

5 Průchody, podchody 57 W11, W1�, W15, W�6 C
6 Průjezdy, podjezdy, garáže 57 W11, W1�, W15, W�6 C

7 Provozovny s hlukem L A, max ≤ 85 dB 
s provozem nejvýše do ��:00 h 57 W11, W1�, W15, W�6 C

8 Provozovny s hlukem L A,max ≤ 85 dB 
s provozem i po ��:00 h 62 W11, W1�, W15, W�6 D

9 Provozovny s hlukem 85db < L A,  
max ≤ 95 dB s provozem i po ��:00 h 72 W11, W1�, W15, W�6 F

C. Řadové rodinné domy a dvojdomy - Byt

10 Místnosti v sousedním domě 57 W11, W1�, W15, W�6 C
D. Hotely a ubytovací zařízení – Ložnicový prostor, pokoje hostů

11 Pokoje jiných hostů 47 W11, W1�, W15, W�6 A

1� Veřejně užívané prostory  
(chodby, schodiště) 45 W11, W1�, W15, W�6 A

1� Restaurace, společenské prostory a služby 
s provozem do ��:00 h 57 W11, W1�, W15, W�6 C

14 Restaurace s provozem i po ��:00 h 
(LA,max ≤ 85 dB) 62 W11, W1�, W15, W�6 D

E. Nemocnice, sanatoria apod. - Lůžkové pokoje, vyšetřovny, operační sály, pokoje lékařů

15 Lůžkové pokoje, vyšetřovny apod. 47 W11, W1�, W15, W�6 A

16 Prostory vedlejší a pomocné  
(chodby, schodiště apod.) 47 W11, W1�, W15, W�6 A

17 Hlučné prostory (kuchyně, technická 
zařízení) LA,max≤85 dB 62 W11, W1�, W15, W�6 D

F. Školy apod. – Výukové prostory

18 Výukové prostory 47 W11, W1�, W15, W�6 A

19 Veřejně užívané prostory, chodby, 
schodiště 47 W11, W1�, W15,W �6 A

�0 Hlučné prostory (tělocvičny, dílny, jídelny) 
LA,max≤85 dB 52 W11, W1�, W15, W�6 B

�1 Hlučné prostory (hudební učebny, dílny) 
LA,max≤90 dB 57 W11, W1�, W15, W�6 C

G. Kanceláře a pracovny

�� Kanceláře a pracovny 37 W11, W1�, W15, W�6 E

�� Pracovny se zvýšenými nároky na ochranu 
před hlukem 45 W11, W1�, W15, W�6 A

�4
Knaceláře a pracovny pro důvěrná 
jednání nebo jiné činnosti vyžadující 
vysokou ochranu před hlukem

50 W11, W1�, W15, W�6 B
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Veličiny posuzované v rámci akustického komfortu  
a vybrané požadavky na ně
Akustický komfort je dán základními jednočíselnými veličinami, které se nazývají vážená 
vzduchová neprůzvučnost (RW), vážená hladina normalizovaného kročejového hluku (Lnw) 
a doba dozvuku (T).
První dvě veličiny určují schopnost konstrukcí tlumit hluk vznikající mimo místnost, v níž pobýváme, 
třetí určuje schopnost povrchů místnosti, pohlcovat hluk v této místnosti vznikající a nevracet ho 
zpět (jinak vzniká v místnosti nepříjemná ozvěna).
Hluky, které slyšíme a tedy i výše zmíněné veličiny jsou složeny ze zvuků různých frekvencí 
podobně, jako je zvuk kytary složen ze zvuků vydávaných jednotlivými strunami. A záludnost je 
v tom, že na každou strunu je člověk jinak citlivý a vnímá ho s jinou intenzitou. 
Proto při posuzování subjektivního vlivu hluku na člověka je třeba se zabývat nejenom výše 
zmíněnými jednočíselnými veličinami, ale trochu se podívat i na intenzitu „jednotlivých strun“.

Některé známé hodnoty akustického hluku

Požadavky ČSN 73 0532 na vybrané prostory
Legenda k tabulce  >>>

Typ A
W11� - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf White; Profil: Knauf CW 75; Tl. minerální izolace: 40 mm 
W1�� - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf RED; Profil: Knauf CW 50; Tl. minerální izolace: 40 mm + 0,5 mm plech
W151 - Opláštění: 1 × 1�,5 mm Knauf Diamant; Profil: Knauf CW 100; Tl. minerální izolace: 80 mm 
W�61 - Opláštění: 1 × 1�,5 mm Knauf Vidiwall; Profil: Knauf CW 100; Tl. minerální izolace: 100 mm 

Typ B
W115 - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf White; Profil: Knauf � x CW 75; Tl. minerální izolace: � × 40 mm 
W1�� - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf RED; Profil: Knauf CW 75; Tl. minerální izolace: 80 mm + 0,5 mm plech
W15� - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf Diamant; Profil: Knauf CW 50; Tl. minerální izolace: 40 mm 
W�6� - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf Vidiwall; Profil: Knauf CW 100; Tl. minerální izolace: 100 mm 

Typ C
W115 - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf White; Profil: Knauf � x CW 100; Tl. minerální izolace: � × 75 mm 
W1�� - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf Diamant; Profil: Knauf CW 50; Tl. minerální izolace: 40 mm 
W15� - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf Diamant; Profil: Knauf CW 100; Tl. minerální izolace: 80 mm 
W�65 - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf Vidiwall; Profil: Knauf CW � x 50; Tl. minerální izolace: 50 mm 

Typ D
W145 - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf Piano; Profil: Knauf � x MW 75; Tl. minerální izolace: � × 50 mm
W1�� - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf Diamant; Profil: Knauf CW 100; Tl. minerální izolace: 80 mm 
W15� - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf Diamant; Profil: Knauf CW 100; Tl. minerální izolace: 80 mm 
W�65 - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf Vidiwall; Profil: Knauf CW � x 50; Tl. minerální izolace: 50 mm 

Typ E
W111 - Opláštění: 1 × 1�,5 mm Knauf White; Profil: Knauf CW 50; Tl. minerální izolace 50 mm
W1�� - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf Red; Profil: Knauf CW 50; Tl. minerální izolace: 40 mm 
W151 - Opláštění: 1 × 1�,5 mm Knauf Diamant; Profil: Knauf CW 50; Tl. minerální izolace: 40 mm 
W�61 - Opláštění: 1 × 1�,5 mm Knauf Vidiwall; Profil: Knauf CW 50; Tl. minerální izolace: 50 mm 

Typ F
W145 - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf Piano; Profil: Knauf � x MW 100; Tl. minerální izolace: � × 80 mm
W1� - Nemá řešení
W155 - Opláštění: � × 1�,5 mm Knauf Diamant; Profil: Knauf CW � x 100; Tl. minerální izolace � × 80 mm
W�6 - Nemá řešení

Popis hluku Intenzita (hladina Akustického tlaku) Působení na lidský organismus

Tichá místnost, Les 10 – �0 dB Neruší 

Rušná místnost přes den �5 – �5 dB Občas ruší 

Normální rozhovor 50 – 60 dB 
Narušuje psychickou pohodu,  

snižuje duševní výkonnost 

Velmi hlasitý hovor 70 dB 
Narušuje psychickou pohodu,  

snižuje duševní výkonnost

Těžká doprava 90 dB 
Poškození sluchu při déletrvajícím 

působení 

Práh bolesti 140 dB 
Poškození sluchu při krátkodobém 

působení

- 4 -



Knauf DIAMANT 
W15�

1 × CW 100, izolace Knauf 
Insulation TP 115 – 80 mm,

� × Knauf DIAMANT 1�.5 

6� dB

Knauf DIAMANT 
W155

� × CW 100, izolace Knauf 
Insulation TP 115 – � x 80 mm, 

� × Knauf DIAMANT 1�.5 

7� dB

Knauf SILENT 
K111

1 × CW 100, izolace Knauf 
Insulation TP 115 – 80 mm, 

1 × Knauf Silentboard 1�.5

60 dB

Knauf SILENT 
K11�

1 × CW 100, izolace Knauf 
Insulation TP 115 – 80 mm, 

� × Knauf Silentboard 1�.5

70 dB

Knauf SILENT 
K115

� × CW 100, izolace Knauf 
Insulation TP 115 – � x 80 mm, 

� × Knauf Silentboard 1�.5

76 dB 
(odhad)

Při použití desek Knauf DIAMANT a Knauf Silentboard se výrazně zvyšují hodnoty vzduchové 
neprůzvučnosti na nízkých kmitočtech  (6� – �50 Hz – mluvené slovo) a pro člověka je tedy 
výsledná izolace subjektivně výrazně vyšší, než vyplývá z pouhého srovnání hodnot Rw.

Jak můžete srovnat na úrovni jednotlivých konstrukcí, je možné použitím desek Knauf DIAMANT 
a Knauf Silentboard dosáhnout až o čtvrtinu vyššího účinku. Subjektivně vnímáno jde však 
o téměř 100 % zlepšení izolačních schopností oproti standardu Knauf WHITE. Přičemž hodnota 
Rw = 55 dB představuje izolační schopnost plné betonové stěny tloušťky �00 mm.
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Čím je dána vysoká účinnost konstrukcí Knauf 
Kvalitní zvukové izolace můžeme dosáhnout dvěma způsoby. Buď zvolíme těžkou konstrukci 
(plné cihly, beton) nebo konstrukci řádově 7× lehčí, ale velmi pružnou, která podobně jako 
tlumiče u aut, akustickou energii pohltí, resp. vybije v neznatelných kmitech. 

Konstrukce Knauf pracují na posledně jmenovaném principu. Nutno říci, že dosažené hodnoty 
jsou shodné, nebo dokonce vyšší, než u těžkých a srovnatelně tlustých konstrukcí.

I v rámci konstrukcí Knauf je možné volit mezi dobře izolujícími (Knauf WHITE), velmi dobře 
izolujícími (Knauf DIAMANT) a špičkově izolujícími (Knauf Silentboard), přičemž rozdíl může 
činit téměř 60 %. Je to proto, že akustický komfort lze u konstrukcí Knauf stupňovat podle 
zvoleného typu a počtu desek a tomu odpovídajícímu typu konstrukce.

Vybrané tiché stěny a jejich vlastnosti

Stěna popis Rw Schema

Knauf WHITE
W111

1 × CW 100, izolace Knauf 
Insulation TP 115 – 80 mm, 

1 × Knauf WHITE 1�.5

48 dB

Knauf WHITE
W11�

1 × CW 100, izolace Knauf 
Insulation TP 115 – 80 mm, 

� × Knauf WHITE 1�.5

55 dB 

Knauf WHITE
W115

� × CW 100, izolace Knauf 
Insulation TP 115 – � x 75 mm, 

� × Knauf WHITE 1�.5

6� dB 

Knauf DIAMANT 
W151

1 × CW 100, izolace Knauf 
Insulation TP 115 – 80 mm, 

1 × Knauf DIAMANT 1�.5

5� dB
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Tiché železobetonové a keramické stropy
Nejúčinnější a nejekonomičtější variantou zlepšení zvukové izolace želelezobetonových 
či keramických stropů jsou podhledy (nejlépe samonosné) Knauf v kombinaci s plovoucími 
podlahami Knauf. U stropů, kromě vzduchové neprůzvučnosti, sledujeme i kročejový hluk 
(vážený normalizovaný kročejový hluk), který udává jak moc slyšíme sousedy či děti, běžící 
po podlaze nad námi. 

I u podhledů je možné volit mezi dobře izolujícími podhledy (Knauf WHITE), velmi dobře izolujícími 
(Knauf DIAMANT) a špičkově izolujícími (Knauf Silentboard), přičemž rozdíl může činit téměř 
dvojnásobek, oproti konstrukci bez podhledu. Je to proto, že akustický komfort lze u konstrukcí 
Knauf stupňovat podle zvoleného typu a počtu desek a tomu odpovídajícímu typu konstrukce.

U stropů je kromě typu desky důležité, zda-li jde o podhled samonosný nebo zavěšený 
a u zavěšených má váhu i to, jak jsou zavěšené.

Pro srovnání použijeme hodnoty železobetonového stropu o tl. 140 mm a plošné 
hmotnosti 320 kg/m2, Rw = 51 dB, Ln,w = 82 dB

Druh Produkt Popis produktu

Vážená
laboratorní
 vzduchová 

neprůzvučnost

 Rw

Vážená 
normalizovaná 

hladina 
kročejového 

hluku 

Ln,w

Schema

Z
A

V
ě

š
E

N
é

Knauf
WHITE
D11� 

1 × 1�.5 Knauf WHITE, 
40 mm Knauf Insulation 
TP 115 

výška dutiny 60 mm 

plovoucí suchá podlaha 
Brio WF �8 mm

60 dB 5� dB

Knauf 
DIAMANT
D11�

1 × 1�.5 Knauf DIAMANT,  
40 mm Knauf Insulation 
TP 115 

výška dutiny 60 mm 

plovoucí suchá podlaha 
Brio WF �8 mm

69 dB 48 dB

Knauf 
DIAMANT 
D11�

� × 1�.5 Knauf DIAMANT,  
40 mm Knauf Insulation 
TP 115

výška dutiny 60 mm

plovoucí suchá podlaha 
Brio WF �8 mm

7� dB 4� dB

- 9 -

Použití desek DIAMANT kromě výrazně vyšších izolačních schopností přináší i výrazně vyšší 
tvrdost a povrchovou únosnost (55 kg na hmoždinku při � × 1�.5  Knauf DIAMANT).

Dodatečné odhlučnění stávajících stěn
Konstrukce Knauf mohou pomoci i tam, kde stávající – většinou zděná stěna – akusticky nestačí. 
Konkrétně je možné použít předsazené volně stojící stěny Knauf. I zde lze použitím různých 
typů desek (WHITE, DIAMANT, Silentboard) dosáhnout výrazné změny účinnosti. Je nutné 
podotknout, že předsazené stěny Knauf jsou bez nadsázky ekonomicky nejúčinnější akustické 
opatření.

Pro srovnání použijme zlepšení zvukové izolace stěny z pórobetonu tl. 175 mm 
s hodnotou vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw 38 dB.

Produkt Popis produktu
Zlepšení laboratorní 

vážené vzduchové 
neprůzvučnosti 

∆ Rw

Schema

Knauf WHITE 
W6�6

1 × CW 50, izolace Knauf 
Insulation TP 115 – 40 mm, 

� × Knauf WHITE 1�.5

18 dB

Knauf DIAMANT 
W6�6

1 × CW 50, izolace Knauf 
Insulation TP 115 – 40 mm,

� × Knauf DIAMANT 1�.5

�0 dB 

Knauf Silentboard 
W6�6

1 × CW 50, izolace Knauf 
Insulation TP 115 – 40 mm, 

� × Knauf Silentboard 1�.5

�� dB (odhad)

Při použití desek Knauf DIAMANT a Knauf Silentboard se výrazně zvyšují hodnoty vzduchové 
neprůzvučnosti na nízkých kmitočtech (6� – �50 Hz – mluvené slovo) a pro člověka je 
tedy výsledná izolace subjektivně výrazně vyšší, než vyplývá z pouhého rozdílu hodnot Rw 
pro jednotlivé varianty předsazených stěn.
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Tiché dřevěné stropy 
Zatímco u železobetonových stropů jsou konstrukce vítaným akustickým zlepšením, u stropů 
dřevěných jsou tyto konstrukce nutností. U dřevěných stropů platí, že hmotnost musí být vhodně 
použita a navyšováním hmotnosti dřevěných stropů cementovými potěry či betonovými dlaždi-
cemi přináší paradoxně nejméně účinné a ekonomické řešení.

U dřevěných stropů platí snad nejvíce, že použitím desek typu DIAMANT nebo Silentboard  
v kombinaci s plovoucími podlahami Brio či F146 se vzduchová neprůzvučnost, ale hlavně 
kročejový hluk skokově zlepší. 

Pro přiblížení problematiky si vše ukažme na dřevěném stropu (typ B) se záklopem a podbitím 
a vloženou minerální vlnou bez podsypu.

Vzduchová neprůzvučnost Rw = 43 dB, vážená normalizovaná hladina akustického hluku 
Ln,w = 80 dB.

Knauf WHITE + plovoucí suchá podlaha F18 Brio WF nebo F146 s dřevovláknitou 
deskou tl. 10 mm.

Produkt Popis produktu

Vážená 
laboratorní
vzduchová 

neprůzvučnost

 Rw

Vážená 
normalizovaná 

hladina 
akustického 

hluku 

Ln,w

Schema

D 151

Podhled s přímo přišroubovanými 
latěmi k trámům 1 × 1�.5 Knauf 
WHITE

izolace Knauf Insulation TP 116 
tloušťky 160 mm

60 dB 68 dB

D 15�

Zavěšený podhled na přímých 
závěsech 1 × 1�.5 Knauf WHITE

izolace Knauf Insulation TP 116 
tloušťky 160 mm + 40 mm 
izolace pod nosnými trámy

60 dB 5� dB

D 1�1

Samonosný podhled  
1 × 1�.5 Knauf WHITE

izolace Knauf Insulation TP 116  
tloušťky 160 mm + 60 mm 
izolace pod nosnými trámy

65 dB 45 dB
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Druh Produkt Popis produktu

Vážená 
laboratorní
vzduchová 

neprůzvučnost

 Rw

Vážená 
normalizovaná 

hladina 
kročejového 

hluku 

Ln,w

Schema

S
A

M
O

N
O

S
N

é

Knauf 
DIAMANT 
D1�1

� × CW 75, 1 × 1�.5 
Knauf DIAMANT, 60 mm 
Knauf Insulation TP 115

výška dutiny 100 mm

plovoucí suchá podlaha 
Brio WF �8 mm

71 dB 4� dB

Knauf 
DIAMANT 
D1�1

�× CW 75, � × 1�.5 
Knauf DIAMANT, 60 mm 
Knauf Insulation TP 115

výška dutiny 100 mm

plovoucí suchá podlaha 
Brio WF �8 mm

7� dB �9 dB

Opět vidíme, že změnou desky z Knaufu WHITE na Knauf DIAMANT při vhodně zvoleném 
konstrukčním systému dosáhneme rozdílu ve vážené vzduchové neprůzvučnosti 1� dB (�� dB 
oproti stropu bez podhledu a podlahy) a v hladině normalizovaného kročejového hluku 14 dB 
(4� dB oproti stropu bez podhledu a podlahy).
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Pokračování tabulky ze strany 9



Napojení tichých konstrukcí
Pro akustický komfort musí být kvalitní nejenom samotná konstrukce Knauf, ale i správně 
navržené detaily jejího připojení u podlahy stropu a ostatních stěn. Následuje pár detailů 
s jejich podélnou váženou vzduchovou neprůzvučností. Je nutné podotknout, že provedete-li 
jedno připojení špatně – např. s podélnou neprůzvučností �8 dB – výsledná hodnota i přes 
sebekvalitnější stěnu nepřesáhne �8 dB. Zde více než jinde platí, že maličkost může být detail, 
ale u stavebních konstrukcí detail nikdy není maličkost a rozhoduje v maximální míře o hodnotě 
celé investice do akustiky.

Detail napojení u podlahy
55 dB

Detail napojení u podlahy
70 dB

Detail napojení u stropu
47 dB

Detail napojení u stropu
65 dB

Detail napojení na obvodové konstrukce
53-58 dB

Detail napojení na obvodové konstrukce
83-73 dB dB
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Knauf DIAMANT + plovoucí suchá podlaha F18 Brio WF nebo F146 s dřevovláknitou 
deskou tl. 10 mm

Produkt Popis produktu

Vážená 
laboratorní
vzduchová 

neprůzvučnost

 Rw

Vážená 
normalizovaná 

hladina 
akustického 

hluku 

Ln,w

Schema

D 15� 
DIAMANT

Zavěšený podhled na přímých 
závěsech 1 × 1�.5 Knauf 
Diamant  

izolace Knauf Insulation TP 116  
tloušťky 160 mm + 40 mm 
izolace pod nosnými trámy

60 dB 50 dB

D 15� 
DIAMANT

Zavěšený podhled na přímých 
závěsech � × 1�.5 Knauf 
Diamant

izolace Knauf Insulation TP 116  
tloušťky 160 mm + 40 mm 
izolace pod nosnými trámy

60 dB 45 dB

D 1�1 
DIAMANT 

Samonosný podhled 1 × 1�.5 
Knauf DIAMANT
 
izolace Knauf Insulation TP 
116  tloušťky 160 mm + 60 mm 
izolace pod nosnými trámy

65 dB 4� dB

D 1�1 
DIAMANT

Samonosný podhled � × 1�.5 
Knauf DIAMANT

izolace Knauf Insulation TP 
116  tloušťky 160 mm + 60 mm 
izolace pod nosnými trámy

65 dB �8 dB

Závěr: 
I zde vidíme, že volbou desky Knauf výrazně ovlivňujeme výsledné akustické hodnoty dřevěných 
stropů a to opět nejvíce v pásmech mluvené řeči (nízké a střední kmitočty) a i zde je výsledný 
sluchový vjem výrazně příznivější, než je pouhý rozdíl hodnot vzduchové neprůzvučnosti nebo 
kročejového hluku.

Rozdíl mezi standardní a nejlepší konstrukcí je ve vážené vzduchové neprůzvučnosti 5 dB (18 dB 
oproti stropu bez podhledu a suché plovoucí podlahy) a ve vážené normalizované hladině 
kročejového hluku �0 dB (4� dB oproti konstrukci bez podhledu a suché podlahy).

Bez podhledů a plovoucích podlah Knauf Brio či F146 nemáte šanci splnit požadavky normy, 
natož svoje vlastní o akustickém komfortu.

- 1� -
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Akustický pohltivý sádrokartonový podhled

Akusticky pohltivá sádrokartonová 
předsazená stěna

Omezení hlučnosti, aneb abychom sami sebe nerušili 
Vedle omezení hluku z okolí (sousedé apod.) je neméně důležité, abychom nerušili sami sebe 
hlukem, který sami vydáváme. Námi vydávaný hluk se často odráží od stěn či stropů jako ping 
pongový míček a my neslyšíme vlastního slova. 

Tento problém se vyskytuje nejvíce ve shromažďovacích prostorách jako jsou tělocvičny, foyery 
hotelů, restaurace, obchodní střediska apod., ale s rostoucí oblibou laminátových podlah 
se stále častěji vyskytuje i v bytech či rodinných domech.

Veličiny posuzované v rámci omezení hluku v místnosti 
a vybrané požadavky na ně
Hodnota, kterou se posuzuje schopnost místnosti (povrchů) pohlcovat hluk námi vytvořený, 
se nazývá doba dozvuku a její optimální hodnoty jsou v rozmezí 0,� – 0,6 sekundy. Pokud je 
to méně, cítíme, jako by se naše slova ztrácela, pokud je to více, místnost má silnou ozvěnu.

Knauf v rámci portfolia svých produktů nabízí paletu děrovaných desek, které při použití na stropě  
či na stěnách dokáží hluk velmi účinně pohlcovat a navíc dokáží prostor výrazně esteticky povznést.

Základem jsou speciální akustické děrované desky, které zabraňují ve formě podhledů či 
předsazených stěn odrážení „ping pongových míčků“ zpět do místnosti. Vedle akustického účinku 
jsou díky přísadě zeolitu schopny úspěšně, podobně jako katalyzátor, rozkládat škodlivé látky 
v ovzduší interiéru, jako je cigaretový kouř, zápach z kuchyně, formaldehydu apod. 

Podhledy jsou vizuálně bezesparé s různým typem a účinností děrování, jsou vhodné 
i do sportovních prostor. 

- 14 -
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Přesazené děrování 8/12/50

Přesazené děrování 12/20/66

Rozptýlené děrování 8/15/20

Rozptýlené děrování 12/20/35

Čtvercové děrování 12/25 Q

Podíl otvorů: 13,1 %

Podíl otvorů: 19,6 %

Podíl otvorů: 5,2 %

Podíl otvorů: 6,3 %

Podíl otvorů: 23 %

Paratex - absorpční tkanina
plošná hmotnost 45 g/m2

a = vzduch. mezera 400 mm
b = vzduch. mezera 60 mm

Paratex - absorpční tkanina
plošná hmotnost 45 g/m2

a = vzduch. mezera 400 mm
b = vzduch. mezera 60 mm

Paratex - absorpční tkanina
plošná hmotnost 45 g/m2

a = vzduch. mezera 400 mm
b = vzduch. mezera 60 mm

Paratex - absorpční tkanina
plošná hmotnost 45 g/m2

a = vzduch. mezera 400 mm
b = vzduch. mezera 60 mm

Paratex - absorpční tkanina
plošná hmotnost 45 g/m2

a = vzduch. mezera 400 mm
b = vzduch. mezera 60 mm

Index pohltivosti 
bez izolace s izolací tl. 20 mm, 0,4 kg/m2

Index pohltivosti 
bez izolace s izolací tl. 20 mm, 0,4 kg/m2

Index pohltivosti 
bez izolace s izolací tl. 20 mm, 0,4 kg/m2

Index pohltivosti 
bez izolace s izolací tl. 20 mm, 0,4 kg/m2

Index pohltivosti 
bez izolace s izolací tl. 20 mm, 0,4 kg/m2

αa = 0,61 (pohltivý), αb = 0,59 (pohltivý)

0,43 0,632 0,52 0,64 0,62 0,67
0,17 0,31 0,61 0,73 0,63 0,46

αs
a
b

αa = 0,64 (pohltivý), αb = 0,66 (pohltivý)

0,42 0,60 0,54 0,67 0,65 0,60
0,28 0,55 0,71 0,75 0,55 0,23

αs
a
b

αa = 0,70 (pohltivý), αb = 0,65 (pohltivý)

0,50 0,77 0,60 0,70 0,65 0,68
0,12 0,27 0,64 0,90 0,62 0,50

αs
a
b

αa = 0,78 (vysoce pohltivý), αb = 0,79 (vysoce pohltivý)

0,50 0,80 0,66 0,86 0,74 0,83
0,23 0,54 0,91 1,00 0,59 0,33

αs
a
b

αa = 0,44 (málo pohltivý), αb = 0,43 (málo pohltivý)

0,30 0,45 0,45 0,46 0,31 0,27
0,16 0,31 0,48 0,53 0,28 0,17

αs
a
b

αa = 0,44 (málo pohltivý), αb = 0,47 (málo pohltivý)

0,36 0,43 0,41 0,46 0,40 0,57
0,33 0,48 0,51 0,50 0,26 0,10

αs
a
b

αa = 0,42 (málo pohltivý), αb = 0,40 (málo pohltivý)

0,26 0,46 0,48 0,43 0,30 0,19
0,17 0,32 0,56 0,40 0,21 0,11

αs
a
b

αa = 0,73 (málo pohltivý), αb = 0,76 (málo pohltivý)

0,33 0,47 0,42 0,36 0,33 0,50
0,37 0,45 0,56 0,40 0,20 0,05

αs
a
b

αa = 0,64 (pohltivý), αb = 0,63 (pohltivý)

0,52 0,70 0,53 0,64 0,52 0,59
0,16 0,38 0,59 0,66 0,57 0,48

αs
a
b

αa = 0,86 (vysoce pohltivý), αb = 0,86 (vysoce pohltivý)

0,71 0,79 0,77 1,06 0,77 0,63
0,21 0,66 1,05 0,89 0,57 0,66

αs
a
b
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Přímé děrování 6/18

Přímé děrování 8/18

Přímé děrování 10/23

Přímé děrování 12/25

Přímé děrování 15/30

Podíl otvorů: 8,7 %

Podíl otvorů: 15,5 %

Podíl otvorů: 14,8 %

Podíl otvorů: 18,1 %

Podíl otvorů: 19,6 %

Paratex - absorpční tkanina
plošná hmotnost 45 g/m2

a = vzduch. mezera 400 mm
b = vzduch. mezera 60 mm

Paratex - absorpční tkanina
plošná hmotnost 45 g/m2

a = vzduch. mezera 400 mm
b = vzduch. mezera 60 mm

Paratex - absorpční tkanina
plošná hmotnost 45 g/m2

a = vzduch. mezera 400 mm
b = vzduch. mezera 60 mm

Paratex - absorpční tkanina
plošná hmotnost 45 g/m2

a = vzduch. mezera 400 mm
b = vzduch. mezera 60 mm

Paratex - absorpční tkanina
plošná hmotnost 45 g/m2

a = vzduch. mezera 400 mm
b = vzduch. mezera 60 mm

Index pohltivosti 
bez izolace s izolací tl. 20 mm, 0,4 kg/m2

Index pohltivosti 
bez izolace s izolací tl. 20 mm, 0,4 kg/m2

Index pohltivosti 
bez izolace s izolací tl. 20 mm, 0,4 kg/m2

Index pohltivosti 
bez izolace s izolací tl. 20 mm, 0,4 kg/m2

Index pohltivosti 
bez izolace s izolací tl. 20 mm, 0,4 kg/m2

αa = 0,59 (pohltivý), αb = 0,57 (pohltivý)

0,39 0,63 0,57 0,58 0,50 0,38
0,14 0,31 0,60 0,73 0,49 0,30

αs
a
b

αa = 0,62 (pohltivý), αb = 0,63 (pohltivý)

0,42 0,60 0,60 0,63 0,57 0,62
0,28 0,52 0,66 0,68 0,43 0,16

αs
a
b

αa = 0,69 (pohltivý), αb = 0,63 (pohltivý)

0,50 0,76 0,61 0,63 0,63 0,84
0,10 0,26 0,64 0,85 0,58 0,36

αs
a
b

αa = 0,77 (vysoce pohltivý), αb = 0,79 (vysoce pohltivý)

0,39 0,63 0,57 0,58 0,50 0,38
0,14 0,31 0,60 0,73 0,49 0,30

αs
a
b

αa = 0,68 (pohltivý), αb = 0,61 (pohltivý)

0,49 0,67 0,58 0,66 0,65 0,59
0,12 0,29 0,63 0,78 0,59 0,37

αs
a
b

αa = 0,71 (pohltivý), αb = 0,72 (pohltivý)

0,47 0,70 0,64 0,74 0,71 0,82
0,25 0,52 0,80 0,87 0,62 0,54

αs
a
b

αa = 0,68 (pohltivý), αb = 0,65 (pohltivý)

0,46 0,72 0,58 0,66 0,69 0,61
0,11 0,28 0,63 0,83 0,69 0,48

αs
a
b

αa = 0,73 (pohltivý), αb = 0,76 (vysoce pohltivý)

0,44 0,71 0,62 0,76 0,78 0,76
0,24 0,53 0,82 0,86 0,67 0,30

αs
a
b

αa = 0,69 (pohltivý), αb = 0,68 (pohltivý)

0,49 0,73 0,59 0,66 0,72 0,76
0,12 0,29 0,65 0,90 0,76 0,56

αs
a
b

αa = 0,77 (vysoce pohltivý), αb = 0,79 (vysoce pohltivý)

0,50 0,79 0,69 0,78 0,83 0,81
0,24 0,52 0,89 0,93 0,66 0,39

αs
a
b

Druhy akusticky pohltivých sádrokartonových                 desek a jejich indexy zvukové pohltivosti
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∆ α

snížení hladiny 
akustického 

tlaku

střední index 
akustické 
pohltivosti

∆ α

Nejčastější způsoby jak zlikvidovat akustický komfort
O akustickém komfortu rozhodují vedle vhodně vybrané desky Knauf i důležité maličkosti, které 
celou snahu rychle a snadno zlikvidují.

K těm nejčastějším patří:
• Nedostatečná vzduchotěsnost konstrukce (díry a netěsnosti v příčkách či podhledech, 

kterými může bez zábran proudit vzduch)
• Nesprávně provedené detaily - např. příčky postavené až na čisté podlahy tj. téměř 

na koberci, které zhoršují výsledek často o více než 10 dB 
• Napevno spojené podhledy se stropy (bez přímých závěsů) 
• Umístění prvku do stěn, který je svými akustickými parametry výrazně pod parametry stěny 

(např. prosklené běžné dveře Rw �7 dB).
• Elektrokrabice proti sobě.

Odkaz na bližší technické údaje
Bližší technické údaje najdete v technických listech W11, W15 (stěny), D11 a D15 (podhledy), 
F1� a F14 (suché podlahy).
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Příklad:
Podklad pro výpočet: DIN 18041 (květen �004)
Účel: kancelář
Tvar místnosti: kvádr
Délka:  7,1 m
šířka: �,9 m
Výška: �,� m
Objem: 88,6 m�

Hrubý strop: �7,69 m� sádrokartonový (z menu výpočtu použit dřevěný)
Hrubá podlaha: �7,69 m� plovoucí potěr
Nášlapná vrstva: �7,69 m� laminátové lamely
Stěny: 7,9 m� lehké (montované)
 7,7 m� masivní zdivo
Okna: 4,8 m� se žaluziemi
Nábytek pro: 1 řídícího (porada, diskuse apod.)
 6 ostatní účastníci, židle dřevěné polstrované
Absorbéry:  viz řešení uvedená u obou příkladů

U každého absorbéru se udává střední stupeň pohltivosti α, který vstupuje do výpočtu.
Porovnání vlivu absorbérů na dobu dozvuku

řešení, které nevyhovuje  
požadavkům normy

řešení, které vyhovuje požadavkům normy 
(podstatně větší výměra absorbční plochy)

    1�,95 m�   Cleaneo Akustik 15/�0 R (�00 mm) 
    �,7 m�   Cleaneo Akustik 8/18 Q (65 mm)

   1�,44 m�   Cleaneo Akustik15/�0 R (�00 mm) 
   �7,5 m�   Cleaneo Akustik 8/18 Q (65 mm)



HOT LINE: +420 844 600 600

info@knauf.cz

www.knauf.cz

Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na 
bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému 
Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo 
výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí 
z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva 
vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu 
firmy Knauf.

Knauf Praha, s. r. o.
Mladoboleslavská 949
Praha 9 - Kbely
PSČ 197 00
Telefon: +420 272 110 111
E-mail: info@knauf.cz
www.knauf.cz


