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VÝZVA A INSPIRACE 
AKUSTIKA V PROSTORU SPOJENÁ S POHODLÍM 
VYTOPENÁ MÍSTNOSTI A MODERNÍ ARCHITEKTURA 
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CELKOVÝ PROSTOROVÝ DOJEM POZITIVNĚ OVLIVŇUJÍ, VEDLE ATRAKTIVNÍHO USPOŘÁDÁNÍ JEDNOT-
LIVÝCH PRVKŮ VYBAVENÍ, PŘEDEVŠÍM AKUSTIKA A KLIMA. NEJSOU-LI SPLNĚNY TYTO RÁMCOVÉ PO-
DMÍNKY, PAK JE NARUŠENA PŘÍJEMNÁ ATMOSFÉRA PANUJÍCÍ V INTERIÉRU.V DŮSLEDKU TOHO KLESÁ 
VÝKONNOST A PRODUKTIVITA.

Náročná architektura a funkčnost dnes 
určují, více než kdy v minulosti, provedení 
kancelářských traktů: 

- open space kanceláře pro rozvoj týmové práce
   a komunikace 
- oblasti hotelových hal a prostory pro konání   
   obchodních schůzek pro podporu neformální     
 komunikace
- flexibilní uspořádání pracoviště umožňující práci    
 na projektech i soustředěnou individuální činnost 
-  koncentrace technického vybavení jako jsou         
 tiskárny či skenery na centrálně přístupných       
   místech 

Architektura 21. století a moderní koncepty 
prostor tak musí vyhovovat zcela novým 
požadavkům: 

- telefony, tiskárny, kopírky a interní doprava jsou 
   zdrojem zvýšené zvukové kulisy    
- povrchy odrážející zvuk, jako jsou hladké stěny 
   a tvrdé podlahové krytiny, dodatečně zvyšují hladinu    
 hluku 
- celá řada vnitřních i vnějších tepelných zdrojů, 
   jako je osvětlení místnosti, technické přístroje, 
   ovšem i lidé samotní, vytvářejí vysokou teplotu 
   v interiéru 
- intenzivní sluneční záření umocněné velkými
   prosklenými plochami oken dodatečně zvyšuje
   teplotu v interiéru 
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Trvale vysoká hladina hluku na pracovišti 
snižuje schopnost soustředit se, vyvolává 
stresové situace a může vést ke zdravotním 
problémům. 

Pokud pracovníci odvrátí pozornost od své práce 
byť jen na krátký okamžik, pak budou potřebovat 
určitý čas na to, aby na svou předchozí práci opět 
navázali. Tyto časové prodlevy se v průběhu praco-
vního dne načítají a výsledkem je snížení účinnosti 
a efektivity vykonávané práce. Zátěž lidského orga-
nismu vyvolaná hlukem nezpůsobuje pouze pokles 
produktivity práce. Hluk, coby faktor vyvolávající 
stres, se značnou měrou podílí na výpadcích 
v pracovní činnosti a s tím spojené pracovní nes-
chopnosti pracovníků. 

Jinými slovy:

Úkolem provozovatele popř. 

zaměstnavatele je zajistit únosnou poko-

jovou teplotu.

Čísla, údaje, fakta:
- snížení schopnosti vnímání a pokles krátkodobé   
 paměti o 25 až 30 % 
- doložitelná četnost chyb od 25 do 30 % 
- přibližně 8 % celkové nemocnosti ve firmě
   souvisí se zatížením lidského organismu hlukem 
   (zdroj: Studie institutu Hörzentrum Universität   
 Oldenburg).  
 

Pokud se ještě navíc negativně změní příjemná 
teplota panující na pracovišti, pak to dodatečně 
vyvolá pokles motivace a produktivity. 

Čísla, údaje, fakta:
- s rostoucí pokojovou teplotou značně ochabuje   
 tělesná i dušení výkonnost lidského organismu.    
 Tělesná výkonnost klesá při teplotě 28 °C již
 o 50 %, duševní výkonnost pak o 20 % (zdroj:   
 Studie D. P. WYON). 
- Dle Bielefeldského rozsudku nesmí pokojová   
 teplota, v případě venkovní teploty do 32 °C,   
 překročit hranici 26 °C. 

Právě proto musí hrát při plánování pracovního 
prostředí rozhodující roli akustika a příjemná poko-
jová teplota. Pouze tak lze později od osazenstva 
kanceláří očekávat optimální pracovní výsledky. 

Jinými slovy:

Úspory v oblasti prostorové akustiky 

ve fázi výstavby mohou vyvolat značně 

vysoké následné náklady.



PERFEKTNÍ KOMBINACE 
DESIGN A FUNCE PRO CELOU BUDOVU
CHLADICÍ STROPY REHAU
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PROGRESIVNÍ ARCHITEKTURA INTEGRUJE JIŽ VE FÁZI KONCEPTU PŘÍSLUŠNÉ BUDOVY ŘEŠENÍ PRO 
ZAJIŠTĚNÍ AKUSTIKY A TEMPEROVÁNÍ INTERIÉRU TAK, ABY SE V NĚM JEHO BUDOUCÍ UŽIVATELÉ CÍTILI 
PŘÍJEMNĚ. REHAU ZA TÍMTO ÚČELEM NABÍZÍ SPECIÁLNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ SPLŇUJÍ VYSOKÉ 
POŽADAVKY KLADENÉ NA DESIGN A FUNKČNOST BUDOVY.

Pro optimální akustiku v prostoru:                         

Vysoce výkonný akustický chladicí strop 
pro oblasti se zvýšenými požadavky na chlazení 
a vytápění (např. místnosti orientované na jih)

Akustický chladicí strop
v případě tradičních požadavků kladených
na chlazení a vytápění 

© Steelcase Werndl AG Rosenheim
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Pro místnosti, kde není akustika až tak důležitá, popř. u nichž se požadované akustiky docílí prostřednictvím 
řešení aplikovaného v blízkém okolí:

Chladící strop
v případě tradičních požadavků na chlazení popř. 
vytápění 

Vysoce výkonný chladicí strop 
pro oblasti se zvýšenými požadavky na chlazení 
popř. vytápění (např. schodiště či vchody)



AKUSTICKÝ CHLADICÍ STROP 
PŘEHLED VLASTNOSTÍ A PŘEDNOSTÍ 
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Akustika na nejvyšší úrovni: 
- vysoká míra pohlcování hluku doložená 
 renomovanými kontrolními a zkušebními ústavy 
- celoplošně nakašírované akustické vlákno 
    na zadní straně 

Atraktivní možnosti zakomponování systémů: 
- snadná integrace větrání, osvětlení a ozvučení 
  do neaktivních prvků 
- opticky prvotřídní pohledový strop beze spár, 
   v souladu s architektonickými požadavky 
-  tři různé děrované vzory

Revizní zprávy dokládají vysoké hodnoty 

pohlcování hluku 

Děrovaný vzor 6/18R 8/18R 8/18Q

pravidelné kruhové pravidelné kruhové pravidelné kruhové

Průměr děrovaného vzoru (mm) 6 8 8

Rozteč děr: střed - střed (mm) 18 18 18

Pohlcování hluku (bez, popř.
s dodatečnou izolací 30 mm))

α
w = 0,45 (LM) resp.

α
w =  0,50

α
w = 0,65 (L) resp. 

α
w =0,75

α
w = 0,70 resp. 
α

w =0,80

Třída pohlcovače zvuku D C C resp. B

Normový chladicí výkon 
(15 °C / 17 °C / 26 °C)

66 resp. 75 W/m² 66 resp. 75 W/m² 60 resp. 67 W/m²

Normový topný výkon  (36 °C / 34 °C / 
20 °C) (standardní popř. vysoce výkonná 

83 resp. 90 W/m² 83 resp. 89 W/m² 79 resp. 82 W/m²

Vyhodnocení (chladicí a topný výkon /
pohlcování zvuku)

++/+ ++/++ +/++
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Chladicí/topný výkon bez kompromisů: 
- optimální prostorové klima díky vysokému chla-  
 dicímu/topnému výkonu 
- vyzařované teplo/chlad zajišťuje rovnoměrně   
 příjemné rozložení teploty bez průvanu a víření 
 prachu

Optimalizovaná doba zpracování: 
- snadná a rychlá montáž při aplikaci standard  
 ních technik zpracování, vysoká vlastní tuhost 
 a předvrtaný upevňovací rastr  
- integrovaná trubka RAUTHERM S již od výrobce 
-  tři rozměry pro různorodé uspořádání místností 

Vynikající kvalita: 
- dvě děrované, navzájem slepené sádrokartonové  
 desky značky Rigips  
- děrovaný vzor je položený přesně přes sebe 
- na všech čtyřech stranách je ostrá hrana 
- osvědčená trubka RAUTHERM S (10,1 x 1,1 mm)  
 s násuvnou objímkou REHAU 
- speciálně vyladěné akustické vlákno na zadní   
 straně 

- krátký reakční čas a dobrá regulace díky nepa-  
 trnému zpoždění 
- zvlášť účinné provedení díky nízkým počátečním  
 teplotám, jedná se tedy o ideální řešení v kombi  
 naci s regenerativními zdroji energie 

6/18R, 8/18R, 8/18Q Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) Plocha (m²) Délka trubky (mm)

1.998 1.188 20 2,37 60

1.332 1.188 20 1,58 40

666 1.188 20 0,79 20
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VÁŠ OBJEKT JE JEDINEČNÝ 
NÁŠ SERVIS PRO VÁŠ ÚSPĚCH 

Odborné poradenství od REHAU 
Naši kvalifikovaní specialisté Vám rádi poskytnou zasvěcenou radu k 
problematice vytápění a chlazení i k tématu prostorové akustiky – a to 
přímo u Vás.  

Podpora při plánování 
Využijte naši nabídku: Rádi Vám pomůžeme dodáním stropních zrcadel 
a montážních plánů, dimenzováním rozdělovacího potrubí či výpočtem 
ztrát tlaku.  

Dodávka „just in time“ na stavbu 
Rozvržení a příprava zcela dle Vašich požadavků. Na stavbu dodáváme 
„just in time“.

Chcete vědět více? 
Navštivte naše školení v rámci REHAU Akademie zaměřená na prak-
tické aplikace (www.rehau.cz/akademie).

REHAU – Váš spolehlivý partner. Přesvědčte se sami.
Reference dokládají naši kompetentnost řešit Vaše požadavky. Využijte 
nabízenou šanci a společně s námi navštivte vybraný realizovaný 
objekt. 

REHAU, s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice - Praha východ, Tel.: +420 272 190 111, Fax: +420 272 190 198, E-mail: gt.cz@rehau.com

www.rehau.cz


