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Jsme členy skupiny EDUnet společnosti Ecophon: (horní řada zleva) Guus Klamerek, Nizozemsko; 
Jonas Christensson, Švédsko; Mai-Britt Beldam, Dánsko; Colin Campbell, působící po celém světě; 
Shane Cryer, Velká Británie; (dolní řada zleva) Pauli Pallaskorpi, Finsko; Jiří Strnad, Česká republika; 
Mikolaj Jarosz, Polsko; Holger Brokmann, Německo.

Skupina EDUnet společnosti Ecophon je mezinárodní tým odborníků připravený podporovat lidi, kteří plánují, 
vytvářejí nebo jinak působí v tomto oboru.
 „Poskytneme vám cenné rady, jak nejlépe naplánovat a zdokonalit interiérové prostředí obecně, a akus-
tické prostředí zejména,“ říká tento tým.

Můžete se na nás obrátit se svými dotazy. Kontaktní informace jsou uvedeny na webu ecophon.com – 
Nejbližší kontaktní osobu pro výuková prostředí najdete na kartě „Acoustics (Akustika)“. Skupina Ecophon 
EDUnet nabízí také řadu seminářů, do kterých se můžete přihlásit.

„Vítá vás ECO – for sustainable design. Časopis přinášející zprávy o 

výzkumu vlivu zvuku na člověka a objasňující, jaký význam má slyšet a 

být slyšen v prostorách pro vzdělávání. Poskytuje také aktuální informace 

z mezinárodních akustických seminářů a tipy, jak vytvořit dobré akustické 

prostředí. Přináší mnoho instruktážních příkladů úspěšných akustických 

řešení v různých vzdělávacích prostorách v Evropě i ve světě.“

Skupina koncept develo-
perů pro vzdělávací pro-
story společnosti Ecophon 
je členem týmu EDUnet. 
Nabízí velké množství 
informací a seminářů, se 
kterými se můžete sezná-
mit a zúčastnit se jich.
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Vyjděte ze školy  
a vydejte se do lesa. 
Poznáte, co je dobré 
akustické prostředí.

Švédský výzkumník Robert Ljung z uni-
verzity v  Gävle ve své doktorské práci 
ukázal, že nevhodné akustické prostředí 
znesnadňuje studentům zapamatovat 
si, co slyšeli. Krátkodobá paměť žáků je 
omezena, neboť musí vydávat více energie 
na snahu poslouchat, a proto je pro ně těžší 
si dobře pamatovat, co slyší.

Vezměte několik kolegů ven do lesa, 
abyste si vyzkoušeli vzájemný rozhovor.

Pak se vraťte do třídy, poslouchejte a 
zeptejte se sami sebe: „Jak podobné je 
akustické prostředí tomu venku? Pomáhá 
učebna žákům a učitelům, nebo je tomu 
spíše naopak?“

Zrak a sluch jsou nejdůležitější
Z pěti lidských smyslů jsou v kontextu výuky 
nejdůležitější zrak a sluch. 

Abyste dobře viděli, co učitel píše, je 
potřeba čistá tabule, kvalitní pero a dobré 
osvětlení.

Právě tak je i nutné, aby učitel mluvil 
zřetelně a dostatečně nahlas, aby žáci 
slyšeli, co říká. A to i studenti v zadní části 
učebny.

Je však pravděpodobnější, že třídy 
budou vybaveny spíše dobrými vizuálními 
pomůckami (například tabulemi), ale na 
akustické parametry se už obvykle příliš 
nehledí.

LES JE NEJLEPŠÍ UČITEL, pokud chcete zjistit, 
jak rozlišit dobré akustické prostředí od 
špatného.

Učebny ve školách mají rovné, tvrdé 
povrchy, které způsobují odrážení zvuku. 
To znamená, že žáci mají někdy problém 
slyšet, co učitel říká. 

Venku, například v lese, nejsou žádné 
stěny, stropy nebo podlahy vytvářející tyto 
rušivé odrazy. Proto zde slyšíte nejlépe.

Tisíce let jsme rozvíjeli náš sluch ve 
venkovním prostředí plném přirozených 
zvuků přírody, jako jsou zurčení potoka, 
vítr ve stromech, zpěv ptáků a samozřejmě 
i lidské hlasy.

LES JE NEJLEPŠÍ
STUDIJNÍ PROSTŘEDÍ
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„Podařilo se nám splnit naše požadavky na 
klid a ticho i díky dobré akustice místností.“

Per Lykke, ředitel 
mateřské školy 
Brobækken.

NIC NEBYLO PONECHÁNO NÁHODĚ díky 
inteligentnímu konceptu klimatu stavby. 
Vysoká úroveň energetické účinnosti 
podporuje dlouhotrvající, udržitelnou 
stavbu. Navíc byly použity co nejzdra-
vější materiály omezující jakékoli emise v 
interiéru. Všechny tyto faktory jsou zahrnuty 
v požadavcích Nordic Ecolabel pro stavbu 
školních budov.

Dlouhý seznam čekajících
Vysoké stropy, otevřené prostory a hodně 
dětí jsou obvykle varovné faktory z hlediska 
akustického prostředí. To neplatí v mateřské 
škole Brobækken.

„Dosáhli jsme splnění našeho poža-
davku na klid a ticho díky (kromě jiného) 
dobré akustice místností,“ říká velmi spo-
kojený Per Lykke, ředitel mateřské školy 
Brobækken. „Tato mateřská škola je velmi 
oblíbená mezi zaměstnanci. Máme dlouhý 
seznam lidí čekajících, až se tu uvolní pra-
covní místo.“

Říká, že hluk nebyl ve škole nikdy 
problém od jejího otevření dne 2. května 
2011. Kromě skvělé akustiky bylo dosa-
ženo vynikající vizuální rovnováhy v jednot-
livých místnostech i v otevřených prostorách. 
Bezpochyby se podařilo vytvořit klidné, 
tiché a harmonické prostředí.

Už navždy bez únavy
Lisbeth a Trine pracující v  této mateřské 
škole říkají, že v budově je speciální osvět-

Pohodové prostředí pro děti a učitele je životně důležité. 
Dobře naplánovaná vizuální atmosféra, výběr kvalitního 
osvětlení a barev a v neposlední řadě vynikající akustické 
prostředí společně přispívají k vytvoření klidu a ticha, což je 
důležitý cíl mateřské školy Brobækken v dánském Odense.

PRVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA S EKOLOGICKÝM OZNAČENÍM

SE ZAMĚŘUJE NA KLID A TICHO!
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přispěly k vytvoření prostředí, které je bez 
hluku a současně vizuálně atraktivní. To 
znamená, že učitelé mohou pozitivněji 
rozvíjet jazykové a sociální schopnosti dětí.
Flexibilita byla vždy na prvním místě. Je 

Žádný hluk a vizuálně atraktivní
V době jídla nejmladších dětí, které dělají 
největší hluk, je hladina hluku pouze 57–65 
decibelů, přestože asi deset dětí mluví 
současně. Zařízení a důraz na akustiku 

lení a společně se zařízením a akustikou 
vytváří velmi příjemné místo pro pobyt. Už 
netrpí bolestí hlavy nebo únavou, které 
znaly z předchozích pracovišť, a říkají, že 
vnitřní klima je příjemné v každém ohledu.

Díky akustické úpravě je příjemně i 
na chodbách, které jsou často místem 
velkého hluku. 

Vyučující Trine Tovborg, která je zobrazena vlevo na obrázku říká, že toto nové 
prostředí je mnohem lepší než všechna ostatní místa, kde dříve pracovala. Bolení 
hlavy a únava již patří minulosti. Úroveň hluku je zde pouze 57–65 dB(A), ačkoli 
je tu asi deset dětí, které jedí, mluví a hrají si současně.
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Cíl: Interiérové prostředí bez 
toxinů
Nikde v  interiérech nemůžeme zcela 
vyloučit toxické látky, ale v mateřské škole 
s ekologickým označením bylo toto riziko 
alespoň výrazně sníženo. Tato mateřská 
škola je také energeticky efektivní, čímž 
zanechává mnohem nižší uhlíkovou stopu.

Děti jsou obecně daleko citlivější na 
chemikálie než dospělí. Jsou vystaveny 
většímu působení na kilogram váhy, tráví 
hodně času na podlaze, která je zaprá-
šená a dávají si věci do pusy. 

Kdykoli je to možné, měl by být použit 
stavební materiál s  označením Nordic 
Ecolabel, aby byly splněny „bodové 
požadavky“. Zvukově absorpční materiály 
použité jako stropní podhled a akustické 
stěnové instalace by proto také měly nést 
toto označení Ecolabel.

Dobře naplánované barevné schéma a kvalitní osvětlení vytvářejí harmonii pro 
děti i zaměstnance v mateřské škole Brobækken.

Tato známka existuje od roku 
1989 a je oficiálním označením 
Nordic Ecolabel. Vliv zboží a 
služeb na životní prostředí se 
posuzuje během celého jejich 
cyklu životnosti od suroviny po 
odpad a jsou zde nastaveny 
požadavky týkající se funkce a 
kvality. 
www.svanen.se

snadné rozdělit místnosti pro různé účely 
a vytvořit „místnosti v místnostech“ pomocí 
akustických absorbérů na posuvných 
dveřích. 

Prostředí pro různé děti
V mateřské škole jsou místa pro děti z každé 
sociální skupiny i pro děti se specifickými 
potřebami nebo vyžadující větší pomoc při 
rozvíjení jazykových schopností.

Splňuje požadavky označení 
Nordic Ecolabel
Mateřská škola Brobækken jako první zís-
kala označení Nordic Ecolabel v Dánsku. 
To znamená, že musí splňovat požadavky 
z hlediska stavebních postupů, materiálů 
a energetických potřeb. Životní prostředí 
se bere v úvahu během celého procesu. 
Nepřípustné jsou veškeré nanočástice, 
PVC je zakázáno a dřevo musí pocházet 
z udržitelného dřevozpracujícího průmyslu 
atd. Fasáda je navíc postavena z recyklo-
vaných cihel, čímž se ušetří 15 tun oxidu 
uhličitého.

Limit koncentrace chemického obsahu 
normy Nordic Ecolabel je 0,01 %, což 
je například méně než u požadavků 
evropské normy REACH pro „kandidátské 
substance“. Zkrátka, v oficiálním procesu 
Nordic Ecolabel pro tuto oblast je nutné 
splnit 51 povinných požadavků.

Architekt: TKT Architects

Akustické systémy od společnosti Ecophon:
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ F
Ecophon Hygiene™ Performance
Ecophon Akusto™ Wall C

Věděli 
jste...

že snížení 
hladiny 
hluku snižuje 
srdeční tep 
(lékařsky 
potvrzený 
stresový 
faktor) 
a snižuje 
také napětí 
hlasivek a 
zdravotní 
problémy 
s hlasem?
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návštěvu audiologa. Navíc, problémy se 
sluchem se mohou vyskytovat i mezi učiteli.“

Zpráva o výzkumu ve skutečnosti nepro-
kázala, že problémy žáků se sluchem byly 
způsobeny hlukem ve školách. Indikovala 
pouze skutečné úrovně hluku, lékařsky 
potvrzené problémy se sluchem a potřebu 
uvědomit si negativní vliv hluku.

Místnost/
prostor

Aktivity Úroveň 
zvuku

Sportovní hala sportovní hry 89 dB(A)

Chodba přestávka 85 dB(A)

Učebna výuka 86 dB(A)

Tyto vysoké hladiny hluku způsobují 
mnoho problémů. Hluk na chodbách 
během přestávek znamená, že žáci si před 
další hodinou neodpočinou a mají potíže 
s koncentrací, s  rostoucím podrážděním 
a únavou během dne. Hlučné prostředí 
vede ke špatné koncentraci, problémům s 
poslechem a tím, aby vás ostatní slyšeli, 
a učitelé musejí zvedat hlas – někdy až 
k bodu zlomu.

Výzkum sluchu žáků provedly místní 
oddělení organizace Polskie Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej (PTOZ – Polská asoci-
ace výchovy ke zdraví) a společnost Audio 
Service Siemens.

Halina Wiencek-Kipka, ředitelka 
základní školy č. 31 v  Katowicích, je 
přesvědčena o problémech způsobených 
hlukem ve školách.

„Tichá škola? Ano, během prázdnin“, 
říká se smíchem a potvrzuje, že mnoho 
žáků má problémy se sluchem.

„V každé třídě máme dva nebo tři žáky 
s podezřením na poruchu sluchu. V tako-
vých případech doporučujeme rodičům 

HLUK VE ŠKOLÁCH JAKO V TOVÁRNĚ
POLŠTÍ VÝZKUMNÍCI BIJÍ NA POPLACH 

HLUK VE ŠKOLÁCH je rušivý a může poško-
dit sluch. Povědomí o těchto skutečnostech 
musí být zvýšeno mezi žáky a jejich rodiči, 
učiteli a dalším personálem i mezi všemi, 
kdo různými způsoby zodpovídají za 
prostředí ve školách.

To bylo uvedeno v polské zprávě o 
výzkumu stavu sluchu žáků základních škol, 
chodících do 1. až 3. třídy. Téměř jeden ze 
tří žáků (29 %) měl menší poruchu sluchu, 
zatímco 1,5 % mělo závažnější poškození 
sluchu.

Průzkum byl proveden v  roce 2012 
na sedmi základních školách v Silesijské 
oblasti v jižním Polsku jako součást projektu 
„Zdravé dítě – zdravý dospělý – zdravá 
rodina“. Zadavatelem byla organizace 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna (WSSE – oblastní inspektorát pro 
zdraví a bezpečnost).

Sluch v rizikové zóně
Sluch dětí se vystavuje riziku poškození 
při úrovních hluku překračujících 75 deci-
belů. Měření hluku provedená ve školách 
ukázala hodnoty výrazně překračující tuto 
úroveň, která byla srovnatelná s hlukem 
v továrně nebo na silnici s hustým provo-
zem. Ve sportovní hale byla například 
zaznamenána úroveň hluku 89 decibelů. 
Silnice s hustým provozem generuje úrovně 
okolo 90 decibelů. Měření byla provedena 
také na chodbách a ve třídách.

Příklady nadměrných úrovní zvuku v polských školách

Halina Wiencek-Kipka

Fotografie: D
ziennik Zachodni
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Transformace staré školy

KDYŽ SE UČITELÉ DOZVĚDĚLI, že se škola 
bude renovovat, navštívili jiné školy, aby 
se inspirovali, jak svou školu navrhnout tak, 
aby jim co nejlépe sloužila. Pak předali 
své myšlenky architektovi a stavebnímu 
úřadu. Byla vytvořena projektová skupina 
zahrnující všechny strany a byl shromážděn 
popis požadavků dříve, než architekt začal 
pracovat na výkresech.

Požadavek otevřeného prostoru
Učitelé chtěli řešení zahrnující otevřený 
prostor, kde by se studenti a učitelé mohli 
pohybovat volně bez překážek v podobě 
zavřených dveří. To přineslo velmi náročné 
požadavky na akustické prostředí. Musí 
fungovat všechny typy pedagogických 

Školní budova pro výuku zpěvu z roku 1970 
v německém Witzenhausenu měla být renovována. 
Byla vytvořena projektová skupina skládající 
se z učitelů, architekta, konzultantů a zástupců 
stavebního úřadu. Cílem bylo vytvořit školu 
s kvalitním výukovým prostředím a příjemným 
pracovním prostředím pro zaměstnance.

VŠECHNY STRANY ZAPOJENÉ DO ÚSILÍ O DOSAŽENÍ
KVALITNÍHO PROSTORU PRO TRANSFORMACI VÝUKY
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Věděli jste, 
že...

... chování 
studentů 
bylo 
pozitivnější 
a dařilo se 
jim začínat 
hodiny 
dříve než 
ve starých 
třídách?

Panely absorbující zvuk byly instalovány 
i na stěny, aby se zamezilo šíření zvuku. 
Byly přidány skleněné příčky oddělující 
některé části, a tím přerušující zvukové vlny, 
přičemž byla zachována přiměřená úroveň 
transparentnosti.

postupů a současně nesmí být lidé v jiných 
částech budovy rušeni. Byly nainstalovány 
celoplošné akustické stropní systémy 
absorbující zvuk, které umožňují zřetelně 
slyšet mluvené slovo v prostorách, kde se 
vyučuje, a současně snižují úrovně hluku. 

Původní chodby patří minulosti a celý prostor je dobře využíván.

Skleněné stěny (příčky) přerušují zvukové vlny mezi povrchy, ale transparentnost 
zůstává zachována. Celoplošné akustické stropní systémy v kombinaci 
s akustickými stěnovými panely pro co nejkvalitnější akustické prostředí.

„Cílem bylo vytvořit školu poskytující 
co nejlepší podmínky pro vzdělávání 
studentů a současně kvalitní pracovní 
prostředí pro učitele,“ vysvětluje 
Bernd Funk, ředitel. „Proto jsme na 
začátku projektu vytvořili projektovou 
skupinu: učitele, architekta, externí 
konzultanty a stavební úřad. Výsledek 
nás velmi potěšil, protože přesně 
odpovídá našemu počátečnímu 
záměru.“

Podívejte 
se na film o 
Witzenhausenu 
na YouTube.

„Renovovali jsme tradiční školu, která 
měla původně chodby se třídami 
na každé straně“, vysvětluje Jörg-
Michael Brückner ze společnosti plan 
B Architekturbüro. „Škola byla nyní 
zcela přemodelována a má půdorys 
otevřeného prostoru, který lze 
využívat mnoha různými způsoby. 
Povrchy lze používat ve všech 
směrech, rozvržení je flexibilní a je 
možné jej podle potřeby upravovat a 
měnit. To znamená, že je důležité mít 
v budově dobrou akustiku místností.“

Architekt: plan B Architekturbüro

Akustické systémy od společnosti Ecophon:
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Akusto™ Wall C
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NEBYL TO TEMPERAMENT POLSKÝCH dětí, 
co bylo příčinou většího hluku v jejich ško-
lách v porovnání s tiššími švédskými. Byla 
to špatná akustika díky které byli žáci neu-
káznění a hluční. To bylo jasné delegaci 
zástupců města Police na severozápadě 
Polska po návštěvě jejich severského 
souseda.

Pokud to městský rozpočet dovoluje, 
školy v  Police nyní úspěšně procházejí 
adaptací z akustického hlediska. Hlavním 
tahounem tohoto projektu je Witold Ste-
fański, který pracoval mnoho let jako učitel, 
než se stal ředitelem vzdělávacího a kultur-
ního odboru města Police. Během práce 
jako učitel se naučil, že hluk je ve školách 
všude, ovlivňuje porozumění mluvené řeči a 
je příčinou hlasových potíží učitelů, protože 
musejí zvedat hlas, aby byli slyšeni.

Inspirativní studijní cesta
Během své studijní cesty do Švédska si 
Witold Stefański uvědomil, že tamní školy 
jsou tišší díky návrhu interiéru, který se liší od 
toho v Polsku. Švédské děti mají pravděpo-
dobně stejně živý temperament jako polské 
děti. Rozdíl je v tom, že efektivně pojaté 

Návštěva Skandinávie stála na počátku nových 
investic do škol v polském městě Police.

POLŠTÍ POLITICI SE ZAMĚŘUJÍ NA
AKUSTICKÉ PROSTŘEDÍ
– NAVZDORY NIŽŠÍ PODPOŘE OD STÁTU
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„Po úspěšné implementaci akustických 
opatření již nebylo nutné předkládat žádné 
další argumenty pro získání schválení 
politiků.“

renovována, protože zde byly naměřeny 
časy dozvuku až 4 sekundy. Další na řadě 
pro získání lepšího akustického prostředí je 
Osmá základní škola s obrovskou chodbou 
delší než 100 metrů, kde úrovně hluku prů-
měrně překračují hodnotu 85 decibelů. 
Další školou je již také zmiňovaná třetí 
základní škola, kde budou renovovány tři 
učebny za účelem zkrácení času dozvuku 
ze současných 2 sekund na přijatelnou 
úroveň.

Akustický systém od společnosti Ecophon:
Ecophon Master™ A

Witold Stefański, ředitel místního 
odboru pro vzdělávání a kulturu.

akustické prostředí má na lidi zklidňující vliv. 
Často říkáme, že „hluk dělá hluk“.

Po návratu domů začal Stefański pra-
covat na zlepšení akustiky místností v měst-
ských školách v Police. Pozval akustické 
experty na rozhovor s řediteli a učiteli, aby 
zjistili, které prostory mají nejhorší akustiku. 
Pak byla navržena technická řešení potíží 
s hlukem.

„Nejdůležitější věcí je uvědomit 
si problém“
Další krok byl o poznání těžší: přesvědčit 
městskou radu, že musí začít investovat 
peníze do akustických řešení. „Nejdů-
ležitější ze všeho je věnovat problému 
dostatečnou pozornost,“ říká Stefański, 
který si pamatuje překvapenou reakci, když 
poprvé nadnesl otázku špatné akustiky 
místností ve školách.

„Mysleli si, že dobrá akustika je potřeba 
pouze v koncertních sálech a v divadlech,“ 
říká, „ale po instalaci prvního akustického 
řešení pomocí podhledů absorbujících 
zvuk zmizely všechny pochybnosti.“ Velká 
vstupní hala 3. základní školy prošla magic-
kou proměnou poté, co byla extrémně 
hlučná. 

Ředitelé dostali za úkol odeslat své 
vlastní seznamy akustických problémů 
odboru pro vzdělávání a kulturu. Odbor 
má nyní seznam prostor, které čekají na 
akustická řešení.

Nevzdáváme se – navzdory 
napjatým rozpočtům
Police je město s 35 000 obyvateli, s devíti 
základními školami se žáky do věku 
12–13 let a šesti nižšími středními školami 
pro studenty mezi 13 až 16 lety. Demogra-
fický trend je stejný jako v ostatních částech 
Polska – během posledních deseti let klesl 
počet žáků o 32 procent. Protože počet 
žáků určuje objem státních dotací městům 
na provoz státních škol, rozpočet v Police 
se stále zmenšuje.

Ale uvědomění si potřeby akustických 
řešení zapříčinilo, že politici vyčleňují 
peníze, i když je rozpočet napjatý.

Během posledních tří let byla vylepšena 
akustika v prostorách třech městských škol. 
Patřila mezi ně jídelna, již zmiňovaná 
vstupní hala, chodba používaná jako 
dodatečná tělocvična a aula. Sportovní 
hala ve Druhé nižší střední škole byla 
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Typ 3Typ 2Typ 1Bez úprav

Hluk produkovaný studenty

Hlas učitele

Úrovně zvuku měřené během více než 120 hodin výuky

Čím efektivnější jsou akustické úpravy, tím tišší a klidnější 
je akustické prostředí. Rozdíl je výrazný zejména mezi 
akusticky neupravenou třídou a třídou upravenou podle 
standardu pro výuku neslyšících (BATOD).

nímu standardu pro britskou střední školu. 
Třída typu 2 splňovala standardy pro 
používání neslyšícími žáky a třída typu 3 
byla adaptována pro ještě vyšší standard 
doporučený Britskou asociací učitelů nesly-
šících (British Association of Teachers of the 
Deaf (BATOD). Čtvrtá podobná učebna 
byla použita jako kontrolní a ponechána 
zcela bez úprav. 

Jedním z hlavních výsledků této studie 
bylo, že učitelé považovali akusticky upra-
vené učebny za lepší a méně stresující 
výukové prostředí. Žáci se zklidnili, jejich 
chování se zlepšilo a přitom i poslouchali 
pozorněji. Tento jev se nazývá efekt 
knihovny, kdy tišší místnost s méně dozvuky 
má pozitivní efekt na způsob řeči. Snížený 
šum měl za následek snížení úrovní hlasu 
učitelů. Jinými slovy, učitelé mohli mluvit 
méně hlasitě (nebo se zcela vyhnout zvy-
šování hlasu), aby byli slyšeni, a tím došlo 
i k menšímu namáhání hlasivek. 

Čím lepší péče, tím lepší 
výsledky
Možnost slyšet směr hlasů také usnadnila 
učitelům práci. 

„KDYŽ JSEM POPRVÉ VEŠEL DO ZRE-

KONSTRUOVANÉ třídy, něco se změnilo. 
Všechno se zdálo klidnější a já jsem auto-
maticky ztišil hlas. Nechtěl jsme se vrátit 
do starého hlučného prostředí,“ říká Simon 
Smith, manažer výukového prostředí ve 
škole Sweyne Park o svém prvním setkání 
s akusticky upravenou třídou.  

Adaptace tří podobných učeben posta-
vených v 50. letech 20. století a používa-
ných katedrou matematiky měla výrazný 
vliv na výukové prostředí v essexské škole. 
Adaptace byla součástí komplexní experi-
mentální slepé studie akustiky tříd zahrnující 
více než 400 dětí, 13 učitelů a pomocného 
personálu a zaznamenáno bylo více než 
120 vyučovacích hodin. 

Méně stresu po akustické 
adaptaci
Tři učebny byly renovovány pomocí akustic-
kých stěnových panelů absorbujících zvuk 
od společnosti Ecophon, které byly vyvinuty 
speciálně pro školní učebny. Každá třída 
byla adaptována podle jiného standardu 
vycházejícího z  konkrétních doporučení 
žáků. Třída typu 1 vyhovovala základ-

Rozsáhlá studie střední průmyslové školy v Essexu (Velká 
Británie) ukázala, že přiměřená investice do vylepšení 
akustiky učeben vede k lepšímu studijnímu prostředí. Učitelé 
i žáci profitovali z akustické renovace překračující minimální 
standardy.

PRŮLOMOVÁ STUDIE UČEBNY:
KVALITNĚJŠÍ AKUSTIKA ZLEPŠUJE
STUDIJNÍ PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY 
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*hovorové označení pro pracovníky kanceláře Office for Standards in Education, Children’s 
Services and Skills

„I lidé s poruchou sluchu mohou sedět 
v zadní části třídy a přitom slyšet co učitel 
říká.“

Další informace:
- Studie z Essexu – celá zpráva
- Studie z Essexu – krátký souhrn
http://www.acousticbulletin.com

Zpráva studie z Essexu je nyní uložena v části OECD 
– Doporučené postupy pro investice do vzdělávacích 
zařízení
Soubor PDF si můžete stáhnout z odkazu:
http://www.acousticbulletin.com/EN/2012/05/
launch_of_essex_study_final_re.html

možnosti neslyšících dětí v porovnání se 
slyšícími.

Vyšší dodatečné náklady na úpravu 
typické třídy o rozloze například 50 m2 na 
vyšší specifikaci v porovnání s minimálním 
standardem jsou relativně mírné, pokud 
vezmeme v úvahu výsledek. 

„Osftedi* přišli do naší školy před 
několika lety a řekli, že jsme dobří. Poté 
jsme provedli změny v  oblasti akustiky  
a při poslední návštěvě z Ofstedu řekli, že 
jsme vynikající. Já osobně a moji spolupra-
covníci z řad učitelů jsme přesvědčeni, že 
dobrá akustika znamená obrovský rozdíl 
pro výuku a studium,“ říká Simon Smith.

Na základě těchto zjištění budou 
všechny nové základní a střední školy 
provozované Městskou radou Essexu 
stavěny ve standardu 2 jako nové mini-
mum, s opatřeními pro řešení dozvuku na 
nízkých frekvencích. Standard typu 3 bude 
stanoven pro učebny používané neslyšícími 
dětmi. 

Skupina designérů škol a vzdělávacích odborníků poslouchá 
Simona během studijní návštěvy budovy.

Poslechněte si tyto různé zvukové 
reakce na YouTube.

Simon Smith

„Jako učitel slyším, kdo vyrušuje,  
a mohu tohoto žáka ukáznit, někdy pouze 
zdvihnutím obočí. V akusticky neupravené 
učebně jsem musel zvedat hlas a žádat 
celou třídu, aby se utišila,“ říká Simon Smith. 

Studie také ukázala, že zaměstnanci  
i žáci preferovali učebny s lepším akustic-
kým výkonem, přičemž dokonalejší třída 
typu 3 dosáhla nejlepších výsledků v porov-
nání s akusticky neupravenou učebnou, kdy 
úroveň zvuku ve třídě typu 3 generovaná 
studenty klesla téměř o 30 % a úroveň 
zvuku generovaná učiteli o přibližně 14 %.  

Přestože zaměstnanci nevěděli, které 
třídy byly akusticky upraveny, mnoho z nich 
se pozitivně vyjádřilo o třídách typu 2  
a 3. Zaznamenali lepší chování ve třídách 
typu 2 a 3, zejména při práci se studenty 
známými svou neukázněností. Jeden učitel 
uvedl, že z  jeho žáků se stali „pozitivní 
andílci“. 

Relativně přiměřená investice
Škola Sweyne Park má velký počet nesly-
šících studentů. Jako součást výzkumu byli 
studenti s poruchami sluchu a slyšící studenti 
požádáni, aby zopakovali, co učitel říká, 
v různých uspořádáních třídy. Rozdíl mezi 
žáky s poruchami sluchu a slyšícími žáky ve 
schopnosti slyšet učitele se výrazně snížil 
při upravené akustice. V některých přípa-
dech byly výsledky neslyšících a slyšících 
dětí stejné. Lepší akustika zjevně zlepšuje 
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„Plánujeme také pořídit akustické mapy 
kontinentů. To znamená, že by se akustické 
pomůcky začlenily do našeho výukového 
prostředí.“ 

Příklad, jak může být akustické prostředí spojeno s výukou: Akustické 
stěnové absorbéry jako učební pomůcky.

Za tímto trikem stojí celoplošný akustický stropní podhled v kombinaci 
s tištěnými „pedagogickými“ akustickými absorbéry.

Mateřská škola Pärlan Montessori sídlící ve 
švédské vesnici Förslöv vyřešila své problémy 
s hlukem instalací akustických absorbérů, které 
využívají také během výuky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PÄRLAN TRANSFORMOVALA
HLUK NA KVALITNÍ VÝUKU
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Současný výzkum: 

Úrovně hluku v mateřských školách jsou příliš vysoké 
úroveň stresu a v mnoha případech i vyho-
ření. Sjödinova studie provedená v  17 
mateřských školách v Umeå také uvádí, že 
únava sluchu na konci pracovního dne je 
běžná, stejně jako problémy se spánkem.  

Počet nahlášených pracovních úrazů 
v mateřských školách se v posledních letech 
zvýšil. Studie předškolních dětí provedená 
Kerstin Persson Wayeovou v Institutu pro-
fesní environmentální medicíny na Univer-
zitě v Gothenburgu ve Švédsku ukazuje, 
že předškolní děti jsou vystaveny vysokým 
úrovním hluku, které jsou nebezpečné pro 
děti i pro dospělé. 

Výzkumník Fredrik Sjödin z univerzity 
v Umeå ve Švédsku uvádí, že 
učitelé trpí vysokou úrovní hluku 
v mateřských školách.

„Transformace byla úspěšná. Už mi 
nezvoní v uších a cítím se mnohem 
lépe, říká Annika Malmander,“ 
učitelka v mateřské škole Pärlan 
Montessori. Její kolegyně Åsa 
Månsson souhlasí: „Ani my ani děti 
nyní nejsme tak unavení a ve stresu.“

přerušeny zvukové vlny rozléhající se celým 
prostorem a Annika Malmander a  její 
kolegyně se začaly cítit mnohem lépe. 33 
předškolních dětí ve škole Pärlan se ztišilo 
a úrovně hluku klesly.

„Ani my ani děti již nejsme tak unavení 
a ve stresu jako dříve. Nedochází k tolika 
konfliktům a děti nemusí zvyšovat hlas, aby 
je bylo slyšet. Obědy již neprobíhají ve 
stresu – děti jsou klidné a mohou relaxovat 
a vychutnat si své jídlo,“ říká Åsa Månsson. 

Důležité pro učení a vývoj 
jazyka
Zdůrazňuje také, že děti se nyní mohou 
lépe soustředit, aniž by je něco rozptylo-
valo. 

„Výsledkem akustických úprav je 
mnohem lepší prostředí, které povzbuzuje 
učení, rozvoj jazyka a dává nám možnost 
pracovat na dosažení našich cílů. Pro děti 
s problémy s koncentrací je tišší prostředí 
mimořádně důležité,“ říká Åsa Månsson. 

Dětské hlasy a hluk při činnostech je nejob-
tížnější faktor v pracovním prostředí zaměst-
nanců mateřských škol.  Tinnitus je o 15–20 
% běžnější mezi zaměstnanci mateřských 
škol než v  běžné populaci. Tento údaj 
uvádí doktorská práce Frederika Sjödina 
z univerzity v Umeå v severním Švédsku 
(Buller i förskolan – Hälsa och åtgärder, 
2012 – Hluk v mateřských školách – Zdra-
votní a preventivní opatření, 2012).  

Kromě jiných věcí Sjödin měřil, kolik 
stresového hormonu kortizolu učitelé 
v mateřských školách vylučují během své 
práce. Měření a odhady ukazují zřetelnou 

„BYLA PROVEDENA ÚPLNÁ transformace. 
Už mi nezvoní v uších a cítím se mnohem 
lépe,“ říká Annika Malmander, učitelka 
v  mateřské škole Pärlan Montessori ve 
Förslöv v jižním Švédsku. Annika má tinnitus a 
měla pochybnosti o návratu do práce poté, 
co byla minulý rok na nemocenské. Větší 
část mateřské školy, která sídlí v někdejší 
knihovně se dřevěným stropem, tvoří jeden 
otevřený prostor o ploše 250 m2.

Každý byl negativně ovlivněn...
Hned od začátku, kdy se škola Pärlan 
přestěhovala do těchto prostor v létě roku 
2010, byli zaměstnanci rušeni nevyhovují-
cím akustickým prostředím a na děti to mělo 
také negativní vliv.

„Děti bývaly hodně podrážděné, zakrý-
valy si uši a byly hlučné“, aby překřičely 
hluk, říká vyučující Åsa Månsson. V době 
jídla to bylo nejhorší. Když hluk nádobí 
a talířů rezonoval celým prostorem, děti 
nemohly relaxovat a vychutnat si jídlo. 

...a nyní se všichni cítí mnohem 
lépe!
Změna proběhla v  létě roku 2012, kdy 
byla provedena měření zvuku, a pak byl 
během zimy nainstalován celoplošný 
akustický stropní podhled a akustické 
stěnové panely absorbující zvuk. Pak byly 

Průběžná švédská studie dokazuje, že hluk je 
pro učitele v mateřských školách nejobtížněji 
překonatelnou překážkou v pracovním 
prostředí. Problémy se sluchem a tinnitus se 
častěji vyskytují u zaměstnanců mateřských 
škol v porovnání se švédskou populací obecně. 
Předškolní děti jsou vystaveny úrovním hluku, 
které brání rozvoji jejich jazykových schopností. 
Se správnými opatřeními však můžeme špatné 
akustické prostředí napravit.

Akustické systémy od společnosti Ecophon:
Ecophon Master™ A
Ecophon Akusto™ Super G
Ecophon Solo™ Baffle
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Působivý a vzrušující interiér, nezdá se vám?

Alfa College Groningen je vynikající příklad moderní nizozemské 
školní architektury. Výsledkem projektu je působivý tvar a 
fasáda a pečlivě naplánované vnitřní prostory. Kombinace 
akustického prostředí s termálními spoji byla zajímavá výzva.

NEJMODERNĚJŠÍ KONCEPT
ŠKOLY V NIZOZEMSKU
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„Od mnoha lidí slyším, že akustika je vynikající,“ říká 
manažer budovy Jaap Hoeksema (vlevo) který je velmi 
spokojen spoluprací se společností AAS Architecten a 
architektem Aronem Van Delftem.

V prostorách bez tepelně aktivních 
stavebních systémů byl nainstalován 
celoplošný akustický stropní podhled.

Ideálním řešením, jak vytvořit akustické 
prostředí a současně umožnit betonové 
hmotě tepelných aktivních stavebních 
systémů regulovat teplotu ve třídě, jsou 
volně zavěšené akustické prvky.

Záměr byl, aby studenti sami přinesli barvy do převážně bílého prostředí. Místní 
designéři vytvořili návrhy doplňků pro skleněné stěny a svítidla v oblastech 
pracovního prostoru studentů.

nedochází k žádným ztrátám při přenosu 
tepla. Navíc byl vytvořen esteticky zají-
mavý design stropu s vrstvami „ker“ které 
jsou jakoby polohovány do 3D designu 
jedna na druhou.

V prostorách bez systému TABS byly 
nainstalovány celoplošné akustické stropy. 
Cílem bylo dosáhnout co nejlepšího akus-
tického prostředí.

Více o škole Alfa College 
Groningen
Škola nabízí několik studijních oborů: admi-
nistrativa, právo, ekonomie, obchod a ICT 
(informační a komunikační technologie), a 
také kreativní kurzy, například architektura a 
design, média a móda. Škola má přibližně 
1 400 studentů a 150 zaměstnanců.

Architekt: AAS Architecten

Akustické systémy od společnosti Ecophon:
Ecophon Solo™
Ecophon Gedina™ A & E
Ecophon Hygiene™

PŘED ŠKOLOU ALFA COLLEGE GRONINGEN 
se nachází stadion Euroborg, kde klub FC 
Groningen hraje své zápasy nizozemské 
první ligy. Stadion byl navržen slavným 
nizozemským architektem Wielem Sretsem, 
který vytvořil také hlavní plán celé oblasti, 
ve které je škola klíčovým prvkem.

Nejlepší kvalita
Společnost AAS Architecten z Groningenu 
navrhla jedinečnou budovu. Požadavky na 
kvalitu byly velmi přísné. Exteriér je obložen 
keramickými dlaždicemi, které byly navr-
ženy a vyrobeny v Japonsku. Jedná se o 
největší projekt na světě používající tyto 
dlaždice. Okna byla navržena tak, aby 
minimalizovala sluneční světlo ohřívající 
interiéry a současně zajišťovala maximum 
denního světla. 

Akustika místností pro betonové 
stavby
Architekti se zaměřili na všechny důležité 
faktory ovlivňující vnitřní prostředí: klima, 
akustiku a osvětlení. Pro chlazení a vytá-
pění místností se používají systémy TABS 
(Tepelně aktivní stavební systémy). Proto 
nebylo možné ve třídách nainstalovat 
celoplošné akustické stropní podhledy 
absorbující zvuk, které by bránily přenosu 
tepla. Co nejlepší využití stropního pod-
hledu který je nejlepším zdrojem zvukové 
absorpce proto znamenalo výzvu.

Architekt Aron van Delft měl v  minu-
losti zkušenosti s podobnými projekty a 
tento úkol ho inspiroval. Použitím volně 
zavěšených akustických prvků na stropě 
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„Dříve bývala chladná, nepřívětivá 
a hlučná. Vyhýbala jsem se jí, jak to 
jenom šlo. Nyní je to jako vejít do útulné 
místnosti osvětlené svíčkami. Je zde téměř 
spirituální atmosféra. Učit zde je mnohem 
příjemnější a nemusím vyvíjet úsilí, aby mě 
děti slyšely.“  
 Učitelka Louise

Ředitel Lars Dalesjö a učitelé Jesper Strand a Louise Vernet 
mají z nového akustického prostředí velkou radost. 

Práce byly provedeny přes léto. Když se 
žáci vrátili z prázdnin, zaznamenali zde 
akustický stropní podhled a akustické stě-
nové panely, které zcela transformovaly 
dřívější hlučné akustické prostředí.

„Ticho“
„V laboratoři bylo ticho. Žáci nyní tiše přišli, 
sedli si a čekali na začátek hodiny,“ říká 
Jesper Strand. „Pohlcování zvuku má na 
žáky zklidňující vliv, jsou méně neukáznění 
a můj tinnitus se nezhoršuje.“

Jesper Strand pokračuje, že žáci nyní 
slyší, co říká, aniž by musel zvyšovat hlas,  
a kvalita jejich pokusů se také zlepšila.

Protože byla škola spokojena s novým 
akustickým prostředím, pokračovala v úpra-
vách v další vědecké laboratoři.

„Jsme škola s tradičním řádem, s hodi-
nami vedenými učiteli a s domácími úkoly.  
Snažíme se dětem v učení pomáhat. Efek-
tivní akustické prostředí je základním před-
pokladem pro úspěch,“ říká Lars Dalesjö.

Ve třídách školy Fredriksdalsskolan byl 
velký počet dětí přistěhovalců. Kubiksko-
lan vědomě pracuje na integraci tím, že 
poskytuje dětem ze zaostalejšího pro-
středí stejné příležitosti jako dětem z těch 

„UPUŠTĚNÉ PERO vyvolalo zvuk rozléhající 
se celou laboratoří. A když žák promluvil 
na někoho u stejného stolu, všichni to mohli 
zřetelně slyšet. Dokonce i šepot byl slyšet. 
Znělo to jako hrozivá změť zvuků,“ říká 
učitel přírodních věd Jesper Strand. 

Vzhledem k  tomu, že pokusy se pro-
vádějí ve skupinách a vyžadují týmovou 
práci, úroveň hluku rostla, protože se všichni 
snažili hluk překřičet. Žáci také měli potíže 
soustředit se na svá zadání.

Jesper Strand objasňuje, že musel 
přehánět a předstírat, že se zlobí, aby se 
úroveň hluku snížila.

„Pokud musím místo učení křičet, zna-
mená to nedostatečnou interakci mezi 
učitelem a žákem.“

Dříve měl problém s tinnitem, vyvolaným 
stresem. Příznaky se v přírodovědné labo-
ratoři zhoršovaly.

Ředitel Lars Dalesjö, který je jedním 
z majitelů školy Kubikskolan, říká, že bylo 
nezbytné s touto situací něco udělat.

„Naše výuka je založena na strukturo-
vání a vytváření klidného prostředí a toto 
byla skutečně velká výzva.“

Úprava akustiky místnosti v  jedné 
z vědeckých laboratoří byla první krok. 

Když soukromá škola Kubikskolan v Helsingborgu ve Švédsku 
převzala městskou školu Fredriksdalsskolan, nebyla nouze o 
potíže. Jednou z nich bylo katastrofální akustické prostředí 
v přírodovědné laboratoři.

HLUČNÁ ŠKOLA ÚSPĚŠNĚ INVESTOVALA
DO AKUSTICKÉHO PROSTŘEDÍ
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Ecophon Akusto™ Wall CEcophon Master™ Extra Bass 

Ecophon Master™ Rigid E

Fotografie: O
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Více o škole Kubikskolan
Kubikskolan nyní navštěvuje 380 žáků od předškolních dětí až do 9. ročníku. Škola zahrnuje 
matematický a přírodovědný program. Žáci, kteří si vybrali tento program, mají více hodin výuky 
matematiky a přírodovědných předmětů, než běžné třídy. Polovina žáků se přihlásila do zvláštního 
školního programu, zatímco druhá polovina pochází ze spádové oblasti školy. Přibližně jeden ze tří 
žáků má domácí výuku jazyka. Škola byla založena v roce 2000.

„Hodiny ve vědecké 
laboratoři jsou lepší. 
Všechny ty ozvěny 
byly v minulosti hodně 
únavné. Nyní je snazší 
slyšet, co jiní lidé říkají.  
Zdá se, jako by to byla 
teď úplně nová místnost.“

 Mariamma, 8. ročník

Příklad, jak vytvořit optimální akustické prostředí: Celoplošný akustický stropní podhled se 
silnými akustickými absorbéry pohlcujícími zvuk na nízkých frekvencích instalovanými nad tento 
podhled v kombinaci s  akustickými stěnovými panely.

Nad akustický stropní podhled byl instalován systém Ecophon Master™ Extra Bass pro zvýšení 
pohlcování zvuku na nízkých frekvencích. Na zadní stěnu byl instalován systém akustických stěnových 
panelů Ecophon Akusto™ Wall C. Zvuk se nyní chová podobně jako v lese, bez rušivých odrazů, což 
pozitivně ovlivňuje srozumitelnost řeči.

Akustické systémy od společnosti Ecophon:
Ecophon Master™ Rigid E
Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Akusto™ Wall C

bohatších. Podle Larse Dalesjöho jsou 
změny k lepšímu zjevné od převzetí školy 
Fredriksdalsskolan v podzimním semestru 
roku 2010.

„Žáci, kteří byli problémoví, nyní navště-
vují doučovací hodiny. Musí ale dohnat 
roky chození za školu. Aby se děti mohly 
soustředit, je dobré akustické prostředí 
nezbytné.“
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Návštěvníky fakulty Shipping and Transport College (STC) 
vítá otevřený, transparentní exteriér

Přístav City Waalhaven v Rotterdamu (největší přístav v Evropě) v příštích desetiletích projde radikální přestavbou. V jižní části oblasti (v dolní 
části fotografie) jsou kancelářské budovy a úplně vlevo můžeme vidět rozestavěnou dopravní fakultu.

Fakulta v Rotterdamu byla nominována na 
nizozemskou cenu Scholenbouwprijs (ocenění pro 
školní budovy). Z více než 200 škol bylo vybráno 
osm a právě Shipping and Transport College 
získala „Cenu za inovaci“. Další důkaz, že 
funkčnost a design jdou ruku v ruce. Akustice 
místností byla v rámci projektu přidělena nejvyšší 
priorita.

OCENĚNÍ ZA INOVACI PRO FAKULTU
V SRDCI NEJVĚTŠÍHO PŘÍSTAVU EVROPY
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strop ... a podařilo se mu najít vynikající 
řešení.

Budova fakulty Shipping and Transport 
College má čistý, transparentní, otevřený 
půdorys, který byl přizpůsoben pro vzdě-
lávací aktivity. Akustik stejně jako Robert 
Alewijnse souhlasil s tím, že v otevřeném 
prostoru je akustika velmi důležitá a výsled-
kem byla potřeba efektivního akustického 
stropního systému absorbujícího zvuk.

„Dobrá akustika je nesmírně důležitá 
pro pohodu lidí,“ prohlašuje Robert 
Alewijnse ze společnosti DP6. Zejména ve 
vzdělávacích budovách, kde se shromaž-
ďuje mnoho osob, které se učí, poslouchají 
a soustředí se.

Podle jeho teorie si lidé za nějakou 
dobu pravděpodobně zvyknou na „ošk-
livý“ interiér, ale vždy budou trpět špatnou 
akustikou.

„Dávám vlastně přednost hladkým, 
sádrovým stropům, které nepřitahují 
pozornost,“ říká Robert Alweijnse ze 
společnosti DP6. „Akustický stropní 
systém který jsme vybrali, tak působí. 
Má hladký vzhled se zaoblenými 
okraji, vytvářející velmi nenápadný 
přechod mezi velkými stropními 
panely. Do stropního podhledu lze 
také integrovat osvětlení.“

Tato budova je flexibilní a její půdorys lze v budoucnu snadno upravit pro různé 
použití. Její struktura je v celé budově viditelná, včetně ocelových spojů, nosníků 
a stabilizačních prvků. Moderní, odolné a funkční materiály vytvářejí budovu 
s nízkou potřebou údržby.

Architekt: DP6

Akustické systémy od společnosti Ecophon:
Ecophon Super™ G Plus
Ecophon Focus™ Ds 
Ecophon Hygiene™ Protec

podlaží zahrnují vzdělávací zařízení a 
konferenční místnosti a nejvyšší podlaží 
nabízí fantastický výhled na přístav. Design 
zahrnuje moderní, robustní, funkční materi-
ály vytvářející budovu s nízkou potřebou 
údržby a s flexibilitou pro změny.

Fakulta byla nominována na nizo-
zemskou cenu Scholenbouwprijs a je 
v seznamu osmi škol ze 162 účastníků.

„Akustika je důležitější než 
estetika“
Protože se jednalo o otevřený půdorys, 
požadavky na akustické prostředí a zvuko-
vou absorpci byly vysoké. Architekt Robert 
Alewijnse ze společnost DP6 chtěl, aby byl 
akustický stropní podhled současně este-
ticky příjemný i funkční. Chtěl co nejhladší 

JEDNA Z  OBLASTÍ PŘÍSTAVU Rotterdam, 
který je největší v Evropě, prochází rozsáh-
lou přestavbou jako místo pro kancelářské 
prostory a vzdělávací zařízení. Moderní 
architektura se významně podílí na rozvoji 
této oblasti Waalhavenu. Bylo by těžké 
najít lepší místo pro dopravní fakultu  
Shipping and Transport College (STC). Stu-
denti zde studují obory jako jsou expedice, 
přístavní operace, logistika a doprava.

Výrazný, funkční design
Budova se svým výrazným designem 
zapadá do atmosféry rejdařství a doků.

Přízemí dýchá aktivitou doků, s dílen-
skou halou plnou kontejnerů, kamionů a 
s jeřábem. Na tomto podlaží jsou umístěny 
také restaurace a sportovní hala. Další 
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„Zvuková absorpce je 
tak efektivní, že můžeme 
mít současně několik 
malých skupinek ve 
stejné místnosti, ale žáci 
se navzájem neruší.“ 

Na základě požadavků vyučujících mají akustické absorbéry ve dvou místnostech veselé, 
barevné dekorace. Povrchy akustických stěnových panelů a akustických paravánů jsou pevné 
a lze je použít i jako nástěnky.

Jan Vang Rasmussen, učitel a 
bezpečnostní technik ve škole 
Rødkilde.

UMĚNÍ TRANSFORMACE

VZDĚLÁVÁNÍ
Před deseti lety byly dvě učebny ve škole Rødkilde v Kodani 
renovovány do perfektního stavu. Hodně se zlepšilo, ale akustické 
prostředí bylo stále nedostatečné.
 Nyní však byly za účelem řešení tohoto problému přidány 
akustické absorbéry na stropy, doplněné o akustické stěnové 
panely pohlcující hluk. Vše je možné, je to však nákladnější, pokud 
musí být investice vynaloženy retrospektivně.
 Vždy je lepší pečlivě plánovat a brát v úvahu akustické prostředí 
už od začátku.



E C O  –  F O R  S U S T A I N A B L E  D E S I G N  E D U C A T I O N

23

Fotografie: Teddy Strandqvist

Fotografie: Teddy Strandqvist

„Místo toho jsme se rozhodli používat 
tyto dvě místnosti pro speciální výuku a pro 
cizí jazyky,“ pokračuje Jan Vang Rasmu-
ssen. „Díky pomoci místního konzultanta 
jsme zjistili, co bylo nutné udělat, aby mohly 
být tyto prostory používány pro výuku. 
Akustická měření dopadla velmi neuspo-
kojivě – dlouhé doby dozvuku přesahující 
0,8 sekundy.“

V srpnu 2012, když začal podzimní 
semestr, byly nainstalovány akustické 
absorbéry. Tyto prostory jsou nyní ideální 
pro výuku a učení předmětů vyžadujících 
pečlivé soustředění – zvláštní výuku a výuku 
žáků, jejichž mateřštinou není dánština.

„Není překvapením, že všichni jsou 
nyní spokojeni,“ říká Jan Vang Rasmussen. 
„Doba dozvuku byla zkrácena na polovinu 
a nyní je v obou místnostech pouhých 0,4 s. 
Toto jsou nejlepší podmínky pro žáky, kteří 
mají jiný mateřský jazyk a potřebují se učit 
dánsky, a pro žáky s poruchami učení. 
Krátké doby dozvuku jsou jedním z faktorů 
pro měření kvality akustického prostředí a 
nejčastěji se označují jako akustické stan-
dardy.“

Méně konfliktů a více zábavy
Jan Vang tvrdí, že to prospívá nejen komuni-
kaci. Akustické absorbéry také snižují počet 
konfliktů. Jinak může hluk vytvářet třenice 
mezi žáky, pokud nepochopí, co učitelé 
říkají. Akustické systémy a prvky jsou také 
barevně zdobené a vytváření příjemnou 
atmosféru, která snižuje riziko, že budou 
zničeny nastříkanými graffiti nebo jinak 
poškozeny.

„V  takovémto prostředí nemůže být 
nikdo rozzlobený,“ říká Jan Vang Rasmu-
ssen.

Škola Rødkilde se hodně naučila. Akus-
tické úpravy se úspěšně rozšiřují na celou 
školu a budou zahrnuty do budoucích 
rozpočtů.

V jiné, větší učebně, byl nainstalován celoplošný akustický stropní podhled společně s akustickými 
stěnovými panely. Cílem byla optimalizace srozumitelnosti řeči a zkrácení doby dozvuku na 0,41 
sekundy, včetně kontroly nežádoucích hlučných nízkých frekvencí. Akustické podmínky v těchto 
prostorách jsou vhodné také pro žáky s poruchami sluchu.

Na strop byly nainstalovány volně zavěšené akustické prvky – inteligentní 
řešení, které výrazně zdokonaluje akustické prostředí. Panely absorbující zvuk 
vytvářejí flexibilní prostor a místnosti lze rozdělit podle potřeby.

Akustické systémy od společnosti Ecophon:
Ecophon Akusto™ Wall C
Ecophon Solo™
Ecophon Master™ Rigid Dp
Ecophon Extra Bass™

Zkrácení doby dozvuku na 
polovinu je podstatou kouzla!
Ukázalo se, že hluk byl hlavní problém 
v obou nově zrekonstruovaných místnos-
tech. Výuka praktických předmětů generuje 
hluk a toto rušení mělo velmi negativní 
efekt na výuku. I ve větší místnosti, která se 
používá k výuce vizuálního umění. Jediným 
řešením bylo přesunout výuku designu a 
technologií do jiných prostor.

“KDYŽ JSME RENOVOVALI UČEBNY, 
zaměřovali jsme se na ideální podmínky 
pro daný účel: výuka designu a techno-
logií,“ říká Jan Vang Rasmussen, učitel 
a bezpečnostní technik školy Rødkilde 
v  Kodani. „Výsledkem byla velká okna 
poskytující hodně světla a nový, efektivní 
ventilační systém, který je tak kvalitní, že 
vzduch v místnostech je čistší než venku. Ale 
o akustice místností jsme nepřemýšleli...“
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Pro dobrou úroveň srozumitelnosti řeči (D50) doporučujeme 
úroveň nad 80 %. V této třídě se srozumitelnost řeči 
zvýšila ze 43 % na 85 %, tedy na úroveň, která je naprosto 
přijatelná.

Zlepšení akustiky učebny – před a po 
s ředitelem Andriesem van Renssenem 
na YouTube.

Fakta o škole Abbotts 
College
Abbotts College má kampusy 
v Claremont a Century Gate 
v Kapském městě, Northcliffu a 
jižním Johannesburgu a ve východní 
Pretorii v Jihoafrické republice. Brzy 
se otevře další kampus v Centurionu. 
Škola si uvědomuje, že poslední fáze 
vzdělávání je velmi důležitá a ovliv-
ňuje a určuje budoucnost mladého 
člověka. Cílem školy Abbotts College 
je dosáhnout optimálních výsledků 
a poskytnout každému studentovi 
nejlepší příležitost k tomu samému.

Změna je velmi výrazná,“ pokračuje 
Andries. „Atmosféra ve třídě je tišší – téměř 
akademická. Učitele je zřetelně slyšet. Když 
studenti diskutují ve skupinách, atmosféra 
není hlučná a mohou se navzájem slyšet.“

Uzavírá: „Kázeň ve třídě není jen  
o přísném učiteli nebo někom, kdo zvládne 
hlučnou třídu. Aniž by si to studenti uvědo-
movali, kvalita akustiky ve třídě má vliv na 
její atmosféru a na schopnost se soustředit 
a aktivně se zapojit do výuky. Vždy se sna-
žím řídit školu tak, aby zde bylo co nejméně 
rušivého hluku.“

Konverzace s vyšší 
srozumitelností řeči
Ancy Atticulla, učitelka, která původně 
poukázala na nedostatky, je nadšená: 
„Akustická opatření v přírodovědné labo-
ratoři výrazně přispěla ke zvýšení kvality 
zvuku v této místnosti. Mluvené slovo se 
nyní v místnosti dobře „nese“. Nedochází 
k ozvěnám a studenti mě velmi dobře slyší 
bez toho, abych musela křičet. I osobu 
mluvící tiše je dobře slyšet. Studenti se také 
naučili sebeovládání. Jejich rozhovory jsou 
slyšet, proto mají tendenci chovat se lépe.“

ANCY ATTICULLA, UČITELKA, která byla ve 
škole nová, měla pocit, že třída, ve které 
učí, je extrémně hlučná. Měla chuť provést 
změny a když je vysvětlila řediteli Andriesi 
van Renssenovi, byl velmi nadšený. Zlep-
šení akustiky se pro školu stalo prioritou.

Třída používaná pro přírodovědné 
hodiny měla tvrdé stěny a stropy tvořící 
hlučné prostředí, ve kterém byla výuka 
obtížná.

Během období čtyř měsíců končícího 
v roce 2013 prošla učebna akustickou pro-
měnou. Byly nainstalovány akustický stropní 
podhled a akustické stěnové panely. Rozdíl 
byl neuvěřitelný.

Doba dozvuku se zkrátila na 
jednu třetinu!
Akustická opatření zkrátila dobu dozvuku 
z 1,34 na 0,4 s, čímž došlo k maximálnímu 
vylepšení studijního prostředí! Změny vedly 
také k  lepší srozumitelnosti řeči a nižším 
úrovním zvuku, což se projevilo ukázněněj-
ším a tišším chováním.

Celková chvála
Před a po akustických úpravách byl pro-
veden dotazníkový výzkum. Zaměstnanci 
i studenti byli změnami nadšeni.

Ředitel Abbotts College Andries van 
Renssen vysvětluje: „Učebna dříve zněla 
„dutě“. Byla slyšet zřetelná ozvěna, kvůli 
které studenti nemohli učitele pořádně sly-
šet, zejména když pracovali ve skupinách 
nebo když byl ve třídě jiný hluk.

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ,
KTERÁ DOKÁŽOU ZÁZRAKY

Relativně jednoduchá opatření změnila 
„akusticky beznadějnou“ místnost na 
efektivní studijní prostředí v Abbotts College 
ve východní Pretorii v JAR.
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Doporučujeme stáhnout tuto aplikaci 
přes Wifi připojení.

Verze pro 
Android

Fotografie: Shutterstock

Verze pro 
iTunes

Bezplatná studijní aplikace

TED Talks s Julianem Treasurem: 
„Architekti musí vytvářet návrhy 
pomocí svých uší.“

ŘEKNĚME, ŽE VE TŘÍDĚ JE 25 studentů  
a vyučující. Místnost se může používat šest 
hodin denně 5 dní v týdnu 40 týdnů, což 
znamená 1 200 hodin za rok. Škola mohla 
být po 20 letech rekonstruována nebo 
renovována a místnost tedy používalo 
25 studentů a učitel v průměru 24 000 
hodin. Celkem můžeme mluvit o 600 000 
nebo více uživatelských hodinách během 
životnosti učebny.

Občasné studie ukázaly, že pokud 
chybí kvalitní zvuková absorpce, ovlivňuje 
to učení a zvyšuje se riziko nemocí z povo-
lání, jako je stres, poruchy sluchu a tinnitus. 
Výběrem správného množství materiálu 
absorbujícího zvuk a jeho umístěním* může 
být život zdravější, příjemnější a efektivnější 
a sníží se sociální náklady, protože více stu-
dentů splní studijní cíle a sníží se nemocnost 
personálu.

* Viz příklad na straně 19

600 000 hodin ve třídě

lávacích skupin tvořených místními úřady, 
učiteli, politiky, architekty, akustiky, pracov-
níky v oboru profesního zdraví, učitelskými 
odbory, místními prezidenty akustických 
společností atd. 

Některá z témat probíraných během 
těchto akcí jsou vyjmenována níže:

• Hlasové aspekty
• Hluk a paměť
• Akustika a inkluze ve třídě
• Pohled architekta z hlediska zvuku a 

designu
• Pohled učitelů a vedoucích pracovníků 

škol
• Akustické problémy žáků 

Podívejte se na tyto jedinečné zdroje informací, týkající se 
akustiky prostor pro vzdělávání, které můžete využít.

SEMINÁŘE SOUND EDUCATION (AKUSTICKÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ) [1] vytvořily kolekci online 
zdrojů, včetně filmových prezentací pro 
seznamy videí na YouTube pro každou 
událost v  lokálních jazycích, soubory 
výzkumných studií ke stažení (viz stránka 
12 -  studie z Essexu zabývající se tímto pro-
blémem) a studijní aplikaci [2], kterou lze 
zdarma stáhnout a spustit na přednáškách.

Nejnovější pořady TED Talks [3] od 
Juliana Treasura navíc zdůrazňují důležitost 
akustických témat a akcí Sound Education, 
neboť šíří povědomí o akustických a vzdě-
lávacích prostředích.

Akce Sound Education propojily a zdů-
raznily vztah mezi akustikou a výukovým 
a studijním prostředím. Byly integrovány 
prostřednictvím platformy Sound Education 
– brought to you by Ecophon, která přišla 
s požadavkem přijetí opatření pro budoucí 
optimální studijní prostředí. Účastníci akcí 
Sound Education byli z řad hlavních vzdě-
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Testování akustických stěnových panelů ve Finském institutu 
pro ochranu zdraví na pracovišti, Helsinki.

Testované a schválené akustické stěnové absorbéry jako 
nástěnky.

odebraly poté, co byly připínáčky zabod-
nuty a vytaženy 0krát, 400krát, 2 800krát 
a 12 000krát. 

Po dvou týdnech testy prokázaly, že 
akustický stěnový absorbér společnosti 
Ecophon uvolnil 0,14 vlákna na čtvereční 
centimetr. Výsledek, který je výrazně nižší 
než doporučená hodnota v  pokynech 
centra VTT.

Na základě tohoto výsledku finský 
Institut ochrany zdraví na pracovišti vydal 
rozhodnutí, že akustické stěnové panely 
společnosti Ecophon jsou bezpečné pro 
používání jako nástěnky. Ecophon Akusto™ 
Wall C získal také alergické označení 
Finské alergické a astmatické federace 
a byl zahrnut do finské emisní třídy M1 
(nejpřísnější třída) pro stavební materiály.

Institut ochrany zdraví na pracovišti 
vydal prohlášení, že vzhled panelu se po 
provedení přísného testu nezhoršil.

Akustické systémy od společnosti Ecophon: 
Ecophon Akusto™ Wall C

FINSKÝ INSTITUT OCHRANY ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI O AKUSTICKÝCH STĚNOVÝCH PANELECH:

EKOLOGICKÉ NÁSTĚNKY
Nástěnky jsou jedním z nejdůležitějších 
informačních zdrojů na pracovišti a není problém 
připevnit je přímo na akustické stěnové panely. 
Ale kolik skelných vláken se z těchto akustických 
stěnových panelů připínáčky uvolní? Je ekologické 
používat akustické stěnové panely jako nástěnky?

ABY NA TUTO OTÁZKU ZÍSKALA ODPO-

VĚĎ, pověřila firma Ecophon Finský institut 
ochrany zdraví na pracovišti úkolem změřit 
tyto emise. Výsledek byl přinejmenším 
uklidňující.

Akustické stěnové absorbéry se nepou-
žívají jako nástěnky pouze v kancelářích. To 
stejné platí pro mateřské a základní školy, 
kde se na stěny připevňují dětské kresby  
a podobné věci. Tady se akustické stě-
nové panely používají ke zkrácení doby 
dozvuku, snížení úrovně hluku a zvýšení 
srozumitelnosti řeči. Při použití připínáčků 
se na panelu uvolňuje jen minimální množ-
ství skleněných vláken z jádra akustických 
stěnových absorbérů.

Pokud má být vnitřní ovzduší pova-
žováno za dobré, je povolena celková 
emise maximálně 0,2 vlákna na čtvereční 
centimetr za dva týdny. Tento údaj uvádí 
Centrum VTT Technical Research Centre 
ve Finsku ve svých pokynech pro veřejné 
budovy.

Testováno 12 000 připínáčků 
Institut ochrany zdraví na pracovišti použil 
25 připínáčků k testování akustického stě-
nového panelu. Uvolněná vlákna byla shro-
mážděna pomocí zvláštní pásky z ocelové 
desky umístěné pod panelem. Vzorky se 
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AULA JE KULTURNÍ CENTRUM  kampusu 
univerzity v Pretorii, jednoho z předních 
vysokoškolských vzdělávacích ústavů v JAR. 
Univerzita je hrdá, že dosahuje nejlepších 
výsledků ve výzkumu v celé zemi a nabízí 
více než 1 800 akademických programů.

Impozantní strom před vstupem do Auly 
sahá až ke střeše. Kmen je betonový sloup 
a větve jsou dekorovány volně zavěšenými 
akustickými prvky v různých barvách. Je to 
skvělý příklad kombinace estetiky a akustiky 
místností.

„Ecophon Solo je ideální výrobek pro 
ústřední oblasti, kde jsou požadovány 
světlé, plovoucí prvky s přidaným 
akustickým atributem. Přála bych si, abych 
se s nimi ve své kariéře setkala dříve.“

Fotografie: ARC
 Architects

Fotografie: ARC
 Architects

Architekt: ARC Achitects

Akustické systémy od společnosti Ecophon: 
Ecophon Solo™

Madi van 
Wyk, ředitelka 
společnosti ARC 
Architects.

Ve tmě mohou být na akustické panely 
promítány obrázky. Dobrý nápad, 
nemyslíte?

Inteligentní závěsný systém usnadňuje 
instalaci a do panelů lze integrovat bodová 
světla nebo jiné prvky. Možnosti vytvoření 
jiných řešení jsou neomezené.

Efektivní absorpce zvuku
Nejdůležitější je, aby akustické panely 
byly schopny absorbovat zvuk v širokém 
spektru frekvencí. Listy stromu tvoří okolo 
200 těchto akustických prvků.

PRÁCE 
AKUSTICKÉHO UMĚNÍ 

V JIŽNÍ AFRICE
Akustika ve vstupní hale do auly kampusu univerzity v Pretorii 
v JAR potřebovala zlepšit. Řešením byl ohromný symbolický 
strom s listy vyrobenými z panelů absorbujících zvuk.



Doporučujeme stáhnout tuto aplikaci přes 
Wifi připojení.

Fotografie: Teddy Strandqvist

Educational 
Environments 
LinkedIn

Verze pro AndroidVerze pro iTunes

Nezapomeňte na bezplatnou 
studijní aplikaci.

PŘIPOJTE SE KE SKUPINĚ „EDUCATIONAL ENVIRONMENTS“* na 
LinkedIn a zúčastněte se diskuse nebo ji sledujte. Pokud jste členem 
na LinkedIn, požádejte o členství přímo, nebo si vytvořte účet, pokud 
chcete odkaz sledovat.

*podskupina skupiny Acoustic Bulletin.

Rychlý souhrn, jak akustické prostředí ovlivňuje vyučující a 
studenty.

Dobrá akustika učebny – vyučující:
• Nižší hlasové napětí, například bolest v krku, ztráta hlasu atd
• Pomáhá vyučujícím používat flexibilní pedagogické přístupy, například práci 

ve skupinách
• Pomáhá zahájit hodinu v příjemné atmosféře

Špatná akustika učebny – vyučující:
• Zvýšené hlasové napětí a problémy s hlasem
• Zvýšený srdeční tep – lékařsky potvrzený stresový faktor
• Časté přerušování výuky, například opakování

Dobrá akustika učebny – studenti:
• Zlepšení soustředění, koncentrace a paměti
• Zvýšená motivace a zapojení studentů
• Lepší chování ve třídě

Špatná akustika učebny – studenti:
• Horší schopnost slyšet, co bylo řečeno
• Nutnost mluvit hlasitěji
• Snižuje koncentraci

PŘEDPLATNÉ
ZDARMA!
Časopis ECO – For sustainable design si můžete objednat zdarma na webu 
www.ecophon.com/eco, kde vyplníte své údaje a uvedete, které koncepční 
oblasti vás zajímají: kancelářské prostory, zdravotnická zařízení nebo průmyslové 
prostory s hygienickými požadavky. Odebírání časopisu můžete kdykoli zrušit.

www.ecophon.com/eco

Tento časopis se zaměřuje na trvale 
udržitelný design interiérového 
prostředí. Naším cílem je poukázat na 
vnitřní prostředí, a to jak z praktického, 
tak z estetického pohledu a stanovit 
si jako přední prioritu účinnost, dobrý 
životní pocit a celkovou pohodu.


