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1. Úvod 

  Akustická studie byla zpracována pro orientační zhodnocení doby dozvuku v zasedací 

místnosti firmy ZÁHOŘÍ TRADE. Bude posouzen stávající stav, na základě kterého budou 

navržena opatření ke snížení doby dozvuku. Poté bude vyhodnocen výhledový stav uvažující 

navrhovaná opatření. Výsledky budou porovnány s požadavky normy ČSN 73 0527 [2]. 

2. Požadavky normy 

  Pro posouzení kvality akustiky v místnosti jsou klíčové dvě hodnoty. Je to optimální doba 

dozvuku T0 představující hodnotu, jež je pro daný typ místnosti nejvhodnější. Tato hodnota se 

mění v závislosti na objemu prostoru. ČSN 73 0527 [2] nestanovuje T0 přímo pro zasedací 

místnosti, a proto byla pro účely této akustické studie použita hodnota pro posluchárny, viz 

křivka 3 na obr. 1. Podrobný výpočet T0 je v podkap. 4.1. 

 

Obr. 1: Závislost optimální doby dozvuku T0 (s) pro kmitočet 1 000 Hz na objemu V [m3] 

uzavřeného prostoru v obsazeném stavu (převzato z ČSN 73 0527 [2]) 

Druhou klíčovou hodnotou prostorové akustiky je skutečná doba dozvuku T (stanovená 

pro stávající/výhledový stav). Tyto dvě hodnoty jsou pro vyhodnocení dány do poměru. Jejich 

poměr je potom vymezen normou ČSN 73 0527 [2] stanovením horní a dolní meze. Pro 

posouzení zasedací místnosti je použito rozmezí poměru pro prostory určené k přednesu řeči, 

viz obr. 2.  
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Obr. 2: Přípustné rozmezí poměru dob dozvuku T/T0 obsazeného prostoru k přednesu řeči 

v závislosti na středním kmitočtu oktávového pásma (převzato z ČSN 73 0527 [2]) 

3. Posuzovaný prostor 

  Předmětem studie je zasedací místnost ve firmě ZÁHOŘÍ TRADE. Jedná se o prostor o 

ploše 55,95 m2 a výšce 3,25 m. Přesné rozměry místnosti jsou na obrázku 5. Kapacita místnosti 

je uvažována na 16 osob. 

Většina povrchu posuzované místnosti je tvořena omítkami. Místnost je prosvětlena 

třemi okny v jedné obvodové stěně o rozměrech 1,8 x 2,1 m. Podlaha je tvořena PVC. 

    

   Obr. 3: Pohled č. 1    Obr. 4: Pohled č. 2 
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Obr. 5: Půdorys posuzované místnosti  

 

4. Výpočet 

  Pro objektivní hodnocení prostorové akustiky byl vytvořen výpočtový model místnosti, 

kterým byla určena hodnota stávající doby dozvuku T. Tato hodnota je pouze orientační a 

slouží jako pomůcka pro návrh akustických úprav prostoru. Vypočtená stávající doba dozvuku T 

bude porovnána se stanovenou optimální dobou dozvuku T0. Jejich poměr pak bude 

prostřednictvím návrhu akustických opatření optimalizován tak, aby byl ve výhledovém stavu 

v souladu s doporučením ČSN 73 0527 [2]. 

4.1 Postup výpočtu 

  Výpočet stávající a výhledové doby dozvuku T byl proveden dle požadavků dle 

ČSN 73 0525 [1] a ČSN 73 0527 [2]. Činitel zvukové pohltivosti α v jednotlivých frekvenčních 

pásmech byly pro výpočet vzaty z hodnot experimentálně zjištěných činitelů zvukové 

pohltivosti [3] a [4]. 
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 Pro výpočet doby dozvuku T byl použit Eyringův vzorec. 

𝑇(𝑠)  = 0,164 ∙ 𝑉
1

𝑠𝛼𝑒 + 4𝑚𝑉
 

  kde  V…objem místnosti [m3] 

    m…koeficient pohltivosti v závislosti na relativní vlhkosti 

    αe = -ln (1 – α) 

  Pro výpočet optimální doby dozvuku T0 byla zvolena rovnice závislostí optimální doby 

dozvuku na objemu dle Přílohy B ČSN 73 0527 [2]. 

𝑇0 = 0,3424 log 𝑉 − 0,185 

 pro rozsah od V = 100 m3 do V = 6 000 m3. 

  Na základě této rovnice byla vypočtena optimální doba dozvuku T0 = 0,58 s. 

 

4.2 Výpočet stávajícího stavu 

  Na základě všech dostupných podkladů byly vypočteny hodnoty doby dozvuku T 

v oktávových pásmech (125 – 4000 Hz) pro stávající stav. Ve výpočtu je uvažováno, že 

v místnosti se bude nacházet 16 lidí. 

Tab. 2: Výpočet doby dozvuku – stávající stav 

Frekvence [Hz] - 125 250 500 1000 2000 4000 

Povrch 
Plocha 

[m2] 
Činitel zvukové pohltivosti α [-] 

Omítka 136,0 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 

Prosklení 11,3 0,15 0,05 0,03 0,05 0,02 0,02 

PVC 56,0 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

Dveře 1,6 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,04 

Osoby 16 0,4 0,5 0,65 0,75 0,8 0,8 

Činitel zvukové pohltivosti α [-] 0,07 0,07 0,10 0,11 0,12 0,12 

Doba dozvuku T [s] 1,87 1,92 1,44 1,28 1,14 1,11 
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Obr. 6: Vypočtená doba dozvuku T – stávající stav 

 

Obr. 7: Poměr vypočtené doby dozvuku T a optimální doby dozvuku T0 – stávající stav 
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4.3 Výpočet výhledového stavu 

Na základě všech dostupných podkladů byly vypočteny hodnoty doby dozvuku T 

v oktávových pásmech (125 – 4000 Hz) pro výhledový stav. Ve výpočtu je uvažováno, že 

v místnosti se bude nacházet 16 lidí. Pro akustickou optimalizaci posuzovaného prostoru je 

navrženo opatření formou melaminových panelů tloušťky 45 mm upevněných na strop 

v celkové ploše 33 m2. 

Tab. 2: Výpočet doby dozvuku – výhledový stav 

Frekvence [Hz] - 125 250 500 1000 2000 4000 

Povrch 
Plocha 

[m2] 
Činitel zvukové pohltivosti α [-] 

Melamin 45 mm 33,0 0,19 0,58 0,92 1,03 1,02 1,01 

Omítka 104,0 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 

Prosklení 11,3 0,15 0,05 0,03 0,05 0,02 0,02 

PVC 56,0 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

Dveře 1,6 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,04 

Osoby 16 0,4 0,5 0,65 0,75 0,8 0,8 

Činitel zvukové pohltivosti α [-] 0,07 0,07 0,10 0,11 0,12 0,12 

Doba dozvuku T [s] 1,51 0,89 0,57 0,50 0,48 0,48 
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Obr. 8: Doba dozvuku – výhledový stav 

 

Obr. 9: Poměr vypočtené doby dozvuku T a optimální doby dozvuku T0 – výhledový stav 
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5. Závěr 

  Akustika prostoru zasedací místnosti ve firmě ZÁHOŘÍ TRADE je ve stávajícím stavu 

nevyhovující. Z tohoto důvodu bylo navrženo opatření ve formě melaminových panelů o celkové 

ploše 33 m2 a tloušťce 45 mm, které budou upevněny na strop tak, aby bylo jejich rozmístění 

v prostoru přibližně rovnoměrné. 

  Vlivem tohoto opatření dojde k podstatnému snížení doby dozvuku, tj. eliminaci 

nepříjemného echa a zvýšení srozumitelnosti řeči. Jak je patrné z obr. 7 a 9 navržené opatření 

přinese zoptimalizování poměrů dob dozvuku dle ČSN 73 0527 [2] především ve frekvencích 

500 – 2000 Hz. Tento frekvenční rozsah je pro mluvené slovo stěžejní, viz obr. 10. 

 

Obr. 10: Frekvenční rozsah vnímání lidské řeči (převzato z www.ecophon.cz) 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecophon.cz/
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