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Eco – For sustainable design je magazín zaměřený na trvale udržitelný design prostředí v interiéru. Naším cílem je 
zvýraznit prostředí v interiéru, a to jak z pohledu funkčního, tak estetického, prostřednictvím průběžného dialogu s našimi 
čtenáři. Neváhejte se obrátit na jakoukoli z našich společností prostřednictvím našich webových stránek, www.ecophon.com!

šéfredaktor: staffan Nilsson staffan.nilsson@ecophon.se
odpovědný vydavatel podle švédských zákonů: Peter kamps

magazín vydává
společnost saint-Gobain Ecophon Group
Box 500, sE-265 03 Hyllinge, švédsko
tel: +46 (0)42 17 99 00
www.ecophon.com

Fotografie: martin Hesz
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členové sítě ecophon officenet poskytují pomoc těm, kteří plánují, budují, spravují nebo jsou 
odpovědní za kancelářské prostory. poskytujeme zdarma veškeré poradenství, tipy a informace 
potřebné k plánování a vylepšení prostředí v interiéru obecně a zejména akustického prostředí. se 
svými otázkami se na nás můžete obrátit na adrese www.ecophon.com. pod záložkou akustika 
naleznete nejbližší kontaktní osoby pro řešení vašich kanceláří. nabízíme také celou řadu seminářů 
zaměřených na zlepšování kancelářského prostředí, do nichž se můžete zaregistrovat.
 členové sítě ecophon officenet: (vzadu zleva) arto rauta, finsko; Yoan le muet, francie; paige 
Hodsman, velká Británie; alexej archakov, rusko (vpředu zleva) rainer machner, německo; frans 
davidsson, Švédsko; ricardo canto leyton, centrála. na snímku schází Yvette tietema, nizozemí.

„přečtěte si o výzkumu ovlivňování lidí 
zvukem. dozvíte se více o tepelně aktivních 
stavebních systémech a nových zvukových 
normách. podívejte se na řadu příkladů řešení 
akustiky v kancelářích po celé evropě.“
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zlepšování pracovního prostředí v kancelá-
řích, protože pomáhají definovat akustické 
požadavky. Čím dříve se akustický procesní 
design vezme v úvahu, tím větší je šance na 
úspěch. Požadavky na akustiku by měly být 
zahrnuty v plánech konstrukce pracoviště 
nebo sepsány v samostatných zvukových 
zásadách. Zde by měly být specifikovány 
požadavky na každou místnost nebo zónu 
činnosti ještě ve fázi plánování.

standardní a náročnější 
požadavky
aby bylo možné vytvořit trvale udržitelné 
kancelářské prostředí, musí být trvale udrži-
telný také akustický design kanceláře. toho 
lze dosáhnout přinejmenším využitím nej-
novějších standardních požadavků podle 
normy iso3382:2012. samozřejmě je 
ještě lepší snažit se o více, než co po nás 
chtějí standardní požadavky a navrhnout 
podporu pro činnosti, které se mají v růz-
ných zónách odehrávat.

vítejte v magazínu eco!
v tomto magazínu si budete moci přečíst 
o výzkumu a o tom, jak zvuk ovlivňuje lidi, 
o tepelně aktivních stavebních systémech 
a nových zvukových normách. Budete si 
také moci prohlédnout řadu příkladů řešení 
akustiky v kancelářích po celé Evropě. 

Příjemné čtení
Členové sítě Ecophon oFFicEnet

aktivních stavebních systémů (thermally 
active Buildings neboli taBs), například 
aktivaci betonového jádra. tento typ 
staveb využívá beton k chlazení budovy. 
tím se vyhne použití energeticky náročných 
klimatizačních systémů.

dalším požadavkem na současné 
kanceláře je flexibilita, přičemž se preferují 
otevřené prostory („open space“). Namísto 
tradičních kanceláří typu „buňka“, kde má 
každý svůj vlastní vyhrazený prostor. kance-
láře jsou nyní často budovány okolo aktivit 
(nových způsobů práce), kde již jednotliví 
pracovníci nemají vlastní pracovní prostor.

v  důsledku těchto skutečností před-
stavuje kancelář s otevřeným půdorysem 
opravdovou akustickou výzvu. Protože se 
o využití jednotlivých zón budovy často 
rozhoduje v pozdějších fázích projektu, exi-
stuje nebezpečí, že nemusejí být uplatněna 
vhodná řešení akustiky. když zmizí zdi, aby 
se prosadila otevřenost, a použijí se skle-
něné stěny pro zvýšení průhlednosti, hrozí 
obětování akustického prostředí. Přesto je 
dobře známo, že špatná akustika je tím, 
na co si lidé v kancelářích otevřeného typu 
nejvíce stěžují.

znalosti máte na dosah
ve společnosti saint-Gobain Ecophon 
máme síť odborníků v oblasti akustického 
designu kanceláří. společně převádíme 
znalosti z mnoha zemí, probíráme a dělíme 
se o zkušenosti s různými řešeními.    

Naši specialisté mohou pomoci při 

ten pocit všichni známe. Zaslechneme 
začátek určité písně a vzpomeneme si na 
určitou situaci – na okamžik života, který 
nikdy nezapomeneme. Zareagujeme, 
vzpomeneme si, něco cítíme, a přesto 
nás často překvapí, že netušíme, jak moc 
nás zvuk ovlivňuje. možná to není až tak 
překvapivé. kdysi dávno, když jsme žili 
venku, představoval sluch důležitý faktor 
sloužící k rozpoznání hrozeb, k určení o 
jakou hrozbu se jedná a odkud přichází – 
dokonce i když jsme spali. spojení mezi 
sluchem a reakcí bylo životně důležité a 
pomáhalo nám přežít.

kvalitní akustika místnosti 
zlepšuje výkon a pocit pohody
v současném upracovaném světě – jenž se 
tolik liší od okolní přírody – často sedíme 
u stolu v kanceláři ponoření do různých 
zvuků: kolegové hovoří, jiní telefonují 
apod. Zvuky, které nás přimějí k reakci, i 
když nechceme – jsme jednoduše takto 
nastavení. Ztrácíme soustředění a cítíme se 
vyrušení a dokonce obtěžovaní – a musíme 
trávit čas opětovným soustřeďováním. 
Zlepšená akustika v kanceláři může tento 
problém vyřešit a vytvořit prostředí, které lidi 
v jejich práci podporuje.

nové výzvy v interiéru
současná kancelář musí být trvale 
udržitelná a musí tedy vykazovat nízkou 
spotřebu energie. jedním ze způsobů, 
jak toho dosáhnout, je použití tepelně 

trvalE udržitElNý
akustický design
v kaNcElářícH
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tony rydberg, který vede společnost 
ideas aB

„okolí má rozhodně vliv na 
osoby na pracovišti.“

Fotografie: m
årten G

ullstrand
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kancelář společnosti ideas postupně přechází do prostor parkoviště.

vYjedeme výtaHem a jsme v nových pro-
storách a předváděcí místnosti společnosti 
ideas s  panoramatickým výhledem na 
hlavní nádraží v malmö a ještě dále. kan-
celáře sídlí v parkovací garáži v malmö 
v jižním švédsku.
 tony rydberg, učiněný stroj na nápady, 
nás vítá v atraktivní místnosti s velmi překva-
pivým designem, kde se budete cítit jako 
doma. 
 „rozhodně si myslím, že kancelář je 
možné zařídit tímto způsobem,“ říká. „je 
útulná, pohodlná a v neposlední řadě oži-
vuje všechny smysly! myslím, že většina lidí 
si chce dobu strávenou na pracovišti užít. 
když se nechají inspirovat svým okolím, 
přispívá to k pocitu uspokojení z práce. 
v takovémto prostředí je také snazší cítit 
se uvolněně před schůzkami, přepnout 
do správného režimu před důležitými 
diskuzemi a naladit se na přijetí správných 
rozhodnutí.“

přeměňte kancelář. aktivujte všechny své smysly a 
inspirujte kolegy, zákazníky a partnery.

NEjatraktivNější
kancelář ve Švédsku

Fotografie: m
årten G

ullstrand
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„jsem 
přesvědčen 
o vlivu, 
který na 
nás zvuk 
má“

značku a identitu společnosti. ty lze vyjádřit 
prostřednictvím designu interiéru, koncepcí, 
schůzek a událostí. celkový dojem, vyvo-
laný vnějším i vnitřním prostředím, přispívá 
ke zvýšení konkurenceschopnosti. je důle-
žité prezentovat koncepci společnosti tak, 
aby bylo dokonale jasné, za čím stojí.“
 „jsem přesvědčen o vlivu, který na nás 
zvuk má,“ prohlašuje tony. „využití zkuše-
ností prostorové akustiky na pracovišti for-
mou přirozeného zvuku, který se proměňuje 
v závislosti na tom, kde v místnosti stojíte, 
je koncepce, kterou velmi často uplatňuji. 
aktivovat a stimulovat lze všechny naše 
smysly!“

nejatraktivnější kancelář ve 
Švédsku!
švédský obchod lokalnytt má největší por-
tál nájemních nemovitostí v zemi. vyhlásili 
soutěž. celkem 34 kancelářských prostor 
obdrželo nominaci do soutěže o „nejatrak-
tivnější kancelář ve švédsku“. a vítězem 
je….tony rydberg a společnost ideas aB!

tvar akustických panelů,“ říká tony. „Právě 
možnost vytvořit pocit trojrozměrnosti je 
tak vzrušující. Zároveň je velmi snadné 
přijít s různými řešeními. dokazuje to, že 
dokonce i zvukové prostředí může mít 
značnou estetickou hodnotu.“

inspirováno společností ecophon
„Nalezl jsem dobrá řešení svých nápadů 
poté, co jsem si prohlížel webové stránky 
společnosti Ecophon při hledání akusticky 
absorpčních materiálů. světlo, zvuk, barvy 
a tvary – to vše je součástí sady nástrojů, 
které používám při designu místností.“

vytvořte silnou identitu 
společnosti!
tony rydberg, člen známé švédské diva-
delní rodiny, říká, že skutečné zážitky a 
pocity lidí jsou velmi důležité. „ve všech 
našich projektech se snažíme najít ducha 
nebo příběh společnosti. všichni zákazníci, 
kolegové a partneři by měli silně vnímat 

 „Neměla by být jen „úchvatná“. Funkce 
a estetika musí jít ruku v ruce.“

plovoucí akustické stropní prvky
je těžké odtrhnout zrak od stropu. ventilace 
je zcela viditelná a je natřena černou bar-
vou. „Černou oblohu“ prozařují plovoucí 
stropní panely různých velikostí v několika 
výškových úrovních.
 stropní akustické panely jsou vybaveny 
integrovanými světly směřujícími dolů. jsou 
navrženy a umístěny tak, aby poskytly to 
správné množství světla a atmosféry bez 
jakéhokoli oslnění. 

zvukové prostředí s estetickými 
hodnotami
„inspiraci jsem získal hned na počátku 
díky nové řadě volně zavěšených akustic-
kých prvků. Považoval jsem za přirozené 
zařadit je do designu švédského ústředí 
realitní společnosti Heimstaden malmö, 
přestože původně jsem zvolil obdélníkový 

společnost ideas aB má čtyři zaměstnance a úzce spolupracuje s ostatními specialisty v rozsáhlé 
síti kreativců na událostech, koncepcích, zážitcích a interiérovém designu. zde je příklad „chmurné 
chodby“ v projektu rekonstrukce na hlavním nádraží v malmö. vyvolávala úsměv na tvářích během 
temných podzimních měsíců, kdy se nádraží renovovalo.

Fotografie: m
årten G

ullstrand



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

7

akustické systémy společnosti ecophon:

ecophon solo™ circle

z parkoviště přes kancelář do předváděcí místnosti. ta proměna je neuvěřitelná. 
integrované osvětlení v plovoucích akustických stropních prvcích lze ztlumit 
podle intenzity denního světla. akustické volně plovoucí prvky lze nasvítit 
také zespodu. je možné použít i různě barevná osvětlení pro nasvícení. jen si 
představte, jak to vypadá zvenčí!

když tony rydberg hledal nové 
prostory pro společnost ideas aB, 
dostal „nabídku, která se neodmítá“. 
nevyužité místo na parkovišti v 
malmö. prý jen stačilo si představit, 
jak by se s daným prostorem dalo 
pracovat...

Fotografie: m
årten G

ullstrand
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Fotografie: Fotograf Bartosz m
akow

ski

kdYž gloBální sdružení architektů 
Broadway malyan renovovalo svou kan-
celář v centru varšavy, chtěli také rozšířit 
možnosti zaměstnanců. otázka akustiky 
místnosti byla klíčová. Hlavní architekt 
společnosti robert kamiński s odstupem 
času říká:
 „dosáhli jsme svého cíle. Zaměstnanci 
si všimli výrazného zlepšení pracovního 
prostředí.“
 Než se architekti nastěhovali, vypadaly 
tyto prostory úplně jinak. 200 m2 bylo roz-
děleno na malé kancelářské buňky podél 
úzké chodby. a nad akustickým stropem 
byla nepřehledná změť nevzhledných 
kabelů a technické instalace.
 „Naším klíčovým rozhodnutím bylo ote-
vření a rozšíření prostoru. strhli jsme příčky 
a rozebrali stávající strop,“ říká robert 
kamiński. 
 Poté už nic nestálo v cestě k vytvoření  
přesně takové kanceláře, kterou architekti 
chtěli – funkčního a inspirativního praco-
viště.

symbióza otevřeného a 
uzavřeného
do prostoru otevřené kanceláře byla vklí-
něna „krychle“, kde byly vybudovány dvě 
konferenční místnosti a kuchyňka.

v kanceláři skupiny architektů posloužily akustické stropní panely 
k vytvoření jasného pocitu lineárnosti a směrovosti. kombinací určitého 
počtu akustických prvků s příslušným počtem svítidel a pracovních 
stanovišť dosáhli architekti také určitého vizuálního rytmu. 

akustický strop
v kaNcEláři arcHitEktŮ udává směr
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Fotografie: Fotograf Bartosz m
akow

ski

Fotografie: Fotograf Bartosz m
akow

ski
Fotografie: Fotograf Bartosz m

akow
ski

„dosáhli 
jsme svého 
cíle. za-
městnanci 
si všimli 
výrazného 
zlepšení 
pracovního 
prostředí.“

akustice se při vytváření 
designu ve většině případů 
nedostává stejné pozornosti 
jako tepelným, ventilačním a 
dalším architektonickým a 
konstrukčním stránkám projektu. 
(salter a kol. 2003)

architekt:

Broadway malyan (vlastní kancelář)

akustické systémy od společnosti ecophon:

ecophon focus™ lp

ecophon solo™

robert kamiński je vedoucím 
varšavské kanceláře a je s akustikou 
místnosti velmi spokojen.

 Pod jednou střechou se sešly dva 
v zásadě odlišné prostory, které však díky 
kreativnímu  využití akustických stropních 
panelů spolu velmi dobře harmonizují.
 „akustické panely Ecophon Focus lp 
nainstalované v tomto krychlovém vnitřním 
prostoru sladily ventilační otvory a svítidla 
do jednoho směru. v otevřeném prostoru 
kanceláře zajišťují lineárnost stropu akus-
tické volně zavěšené prvky Ecophon solo 
a svítidla. tento systém volně zavěšených 
prvků je harmonizován uspořádáním jed-
notlivých panelů do řad.“
 vzhledem k  tomu, že jsou akustické 
panely nainstalovány vedle sebe, ve 
stejné výšce a ve stejném směru, vypadá 
kancelář vyváženě a uspořádaně. tento 
efekt je vizuálně umocněn jednoduchým, 
černobílým laděním barev.

rozšíření možností zaměstnanců
Při rozšiřování možností zaměstnanců byl 
kladen důraz na vytvoření flexibilního 
pracovního prostoru, kde by se snadněji 
komunikovalo a lépe pracovalo. současně 
však bylo třeba poskytnou každému 
zaměstnanci možnost regulace osvětlení 
a teploty a dbát na ergonomicky správné 
provedení pracovních stanic.
 Firma Broadway malyan má za sebou 
historii dlouhou 55 let, disponuje 15 kan-
celářemi ve velkých světových centrech a 
zaměstnává více než 500 lidí. společnost 
byla jednou z prvních, která si založila kan-
celář v bývalém sovětském svazu, přesněji 
řečeno v azerbajdžánském městě Baku. 
v  Polsku společnost například navrhla 
centrum pro vybavení a dekoraci domova 
s názvem domoteka ve varšavě.

nad stropem lze zahlédnout ventilační systém. zvolená řešení akustiky vytvářejí 
dojem nepřerušovaného stropu a spojují dohromady různé oblasti kanceláře.
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volně plovoucí akustické panely nad pracovními stanovišti pohlcují hluk a 
výrazně snižují šíření zvuku. panely zároveň od stropu měkce odráží světlo. 

zakladatel společnosti kaffee Partner 
andreas ost a její spolumajitel michael 
koch si kladli za cíl vytvořit pracoviště 
a kancelářské prostředí, které by svou 
atraktivitou předčilo i designově povedený 
obývací pokoj. společnost opustila svou 
původní kancelář ve Wallenhorstu a přestě-
hovala se do nové futuristické budovy, která 
byla navržena speciálně pro ně a striktně 
se zaměřila na propagaci své značky. 
 celkem 300 zaměstnanců sdílí prostor 
ve tvaru u o rozloze téměř 10 000 metrů 
čtverečních, kde poskytují služby 
60 000 zákazníků, kteří vyžadují kávu a 
horké nápoje té nejvyšší kvality. společnost 
kaffee Partner je předním dodavatelem 
profesionálních kávovarů v Německu.

zvuk jako hlavní problém
kanceláře zabírají 5 000 metrů čtvereč-
ních, z nichž většinu tvoří otevřený prostor. 
společnost kaffee Partner si ihned od 
počátku uvědomovala, že hlavní problém, 
který by zaměstnancům při práci v ote-
vřeném prostoru mohl vadit, bude úroveň 
hluku.

exkluzivní, originální exteriér v kombinaci s domácím, ale přesto inspirativním 
interiérem byly pro identitu této společnosti nezbytné. vítejte v novém sídle 
společnosti kaffee partner.

úspěŠná značka
staví Na cElkovém PoHlEdu,
ktErý NEvYNEcHá jEdiNý dEtail
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zvuk zanechává velmi 
patrnou stopu v paměti: i 
když naše pozornost 
směřuje jinam, zvuk se 
v mozku zaznamená a 
zpracuje. 
(Banbury, macken 2001)

architekt: 3deluxe

akustické systémy od společnosti ecophon:

ecophon solo™ square

ecophon focus™ ds

atraktivní hladký strop se skrytým rastrem.

jednotlivá patra budovy tvoří dynamický vzor pohybu společně s lehkostí a vitalitou, 
které představují symboly budovy. očividné je i spojení se samotným předmětem 
podnikání – odkaz na vrstvy espressa, mléka a pěny v „caffè latte macchiato“. tak 
vypadá úspěch převedený do praxe. co myslíte?

správné měření zvuku
Pro výpočet akustiky místností, které se 
vyznačují velkými rozlohami podlahové 
plochy, je třeba mít více údajů než jen 
běžné akustické parametry (jako je napří-
klad doba dozvuku). k tomuto závěru 
dospěli ve své studii „acoustic design of 
open-plan offices“ (akustický design ote-
vřených kanceláří) skandinávští vědci dr.  
Erling Nilsson a profesor Björn Hellström.
 concept developer rainer machner ze 
společnosti Ecophon, který se podílel na 
projektu společnosti kaffee Partner z hle-
diska akustiky místností, o této studii říká: 
 „strop má klíčový význam pro způsob, 
jakým se zvuk šíří v místnosti. celoplošné 
pokrytí akustickým stropním systémem 
výrazně redukuje šíření zvuku. Za účelem 
snížení vizuálního i zvukového rušení bylo 
nutné instalovat mezi jednotlivá pracoviště 
dělicí příčky.“
 „dále je důležité vzít v úvahu činnost, 
pro kterou je místnost určena a naplánovat 
přesné rozmístění pracovních stanovišť, aby 
se co nejvýrazněji snížil hluk pocházející 
z okolních činností. je také nutné zvážit, 
jak by měly být uspořádány prostory pro 
komunikaci a jednání, místa určená pro pře-
stávky a místnosti s technickým vybavením 
(tiskárny, fax apod.).“

společnost kaffee partner 
dodržela svou „knihu pravidel“
Podle studie závisí vnímání toho, jak zvuk 
opravdu ruší, na typu prováděné činnosti.
 společnost kaffee Partner dodržela 
nejnovější zjištění z oblasti akustiky místností 
uvedené ve studii „sound design of open 
Plan offices“ (Zvukový design otevřených 
kanceláří) a novou normu o zvuku iso 
3382-3:2012. další informace o této 
normě naleznete na straně 36.
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rozšíření s černou hliníkovou fasádou a hlubokými 
okenními výklenky. stylové a jednoduché provedení 
předurčené ke splynutí s architekturou starší budovy. 

lostálý inkoust bez jakýchkoli pojiv, která 
by jinak ucpala póry na povrchu. inkoust 
přilnul tak, jak jsem chtěla a ve spojení se 
správnými štětci jsem dosáhla kaligrafic-
kého, rozmáchlého vzhledu, ve který jsem 
doufala.“

výhra v soutěži
v průběhu roku maria dubin vytvořila skicy 
a malby divokých květin ze všech koutů 
světa a chtěla je proměnit v monumentální 
motivy. Nakonec ostatní umělce porazila 
a byla vybrána, aby vytvořila nástěnnou 
malbu v rozšířených prostorách kanceláří 
společnosti rambøll v Århusu.

maria je toho názoru, že by umění 
mělo zvýrazňovat architekturu. Nová 
budova je integrována do původní kan-
celářské budovy. architekturu lze možná 
popsat jako „maskulinní“, vzhledem 
k jejím přísným liniím. vše se však muselo 
přirozeně, nicméně ne zcela, spojit s novou 
místností. rostliny a květiny namalované na 
zdech vytvořily úchvatný kontrast tvrdých 
a měkkých prvků. inspirací motivu se stala 
skleněná střecha – navodit pocit pobytu 
ve skleníku.

„neBYla to zrovna sixtinská kaple, ale 
bylo to velké,“ říká inspirativní maria dubin 
o dekoraci 1 000 čtverečních metrů akus-
tickými prvky. „výzva spočívala v nalezení 
kombinace technologie, barvy a materiálu, 
která by fungovala. Na již dokončeném 
povrchu stěn, opatřeném akustickými stě-
novými obklady, nebyl žádný prostor pro 
chyby. muselo to zkrátka vyjít napoprvé 
a správně…”

seznámení s povrchem
„takže jsem naplnila své studio stov-
kou vzorků akustických stěnových panelů, 
které poskytla společnost Ecophon spolu se 
spoustou dobrých rad a vyzkoušela jsem 
nejrůznější věci, abych se dobře seznámila 
s vlastnostmi povrchu,“, vysvětluje maria. 
„Zkoušela jsem všechny možné barvy a 
myslela na to, že si musí stále zachovávat 
svou původní barvu a nesmějí časem 
vyblednout! jeden z  požadavků zněl, 
aby barva neucpala póry, které umožňují 
průchod zvuku do a skrz akustické stěnové 
panely. Povrch je také odolný proti nečisto-
tám a různým druhům „znečištění“...“

„Nakonec jsem našla řešení – svět-

časopis eco zatelefonoval umělkyni marii dubin do jejího studia v paříži a 
zjistil, jak lze realizovat umělecké dílo na ploše 1 000 čtverečních metrů, kde 
se jednalo o akustiku stěn v kancelářské budově. klientem byla společnost 
rambøll v dánském městě Århus.

arcHitEktura,
umění a zvuk 
vE vZájEmNém sPojENí
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děje v ostatních částech budovy. Nyní je 
vše otevřené a přístupné a chodby zmizely. 
teď jsou zde nejrůznější místa k setkávání. 
kavárna a prostory ve tvaru amfiteátru 
vhodná pro školení, konference a další 
činnosti jsou vizuálně příjemné jakmile 
vstoupíte dovnitř. společnosti zabývající 
se znalostmi, jako je například rambøll, 
staví celé své podnikání na kontaktech, 
spontánních setkáních a dynamickém stu-
dijním prostředí. kanceláře jsou otevřené 
a jednací místnosti mají skleněné stěny.“

institut biologie na univerzitě v  Århusu. 
velice mi pomohl, když jsem se snažila 
interpretovat „lyrický rytmus“ v  různých 
znacích rostlin.“

otevřené, dynamické studijní 
prostředí
„společnost rambøll chtěla kanceláře 
rozšířit a změnit tak, aby deklarovaly, 
jak lze kreativně a inovativně zpodobnit 
společnost zabývající se globálními tech-
nologiemi,“ říká architekt rasmus Holm. 
„Nebývalo to tak, že byste viděli, co se 

výsledek – úchvatný kontrast mezi tvrdými a měkkými prvky v místnosti, která je blízká přírodě, 
a s účinným akustickým prostředím! všude, kde jsou lidé, kde pracují či dělají cokoli jiného, jsou 
nainstalovány účinné akustické systémy.

„Během procesu se mi dostalo velké 
pomoci a podpory,“ říká maria. Členy  
diskusního fóra byli architekt rasmus 
Holm, odborníci z muzea umění v Århusu 
a samozřejmě klient – zástupci těch, kteří 
se do prostor měli stěhovat.

autentické rostliny
„moje loňská cesta na madagaskar byla 
také fantastickou inspirací,“ říká. „celý 
měsíc jsem kreslila a malovala tropické rost-
liny. když jsem se dostala domů, obrátila 
jsem se na anderse Barfoda, který vede 
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maria dubin ve svém živlu. plošina ji 
vyveze až nahoru na střechu s plochou 
1 000 metrů čtverečních, kde je zeď 
16 metrů vysoká!

fakta o společnosti 
rambøll
rambøll je technologická 
společnost na severském trhu, 
která má své provozy na celém 
světě. skupina rambøll má více 
než 9 000 zaměstnanců v téměř 
200 kancelářích v 19 zemích.
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„řešením 
byly 
nástěnné 
akustické 
panely 
na všech 
dostupných 
plochách 
zdí.“

maria dubin: praxe, praxe, praxe. aby bylo možné interpretovat „lyrický rytmus“ rostlin.

vzrušující příběh o tom, jak se vyvinula nástěnná malba ve 
společnosti rambøll si můžete prohlédnout a přečíst v knize 
„the Wall“. objednejte si knihu, která vyšla v dánštině a 
v angličtině, přímo prostřednictvím adresy 
mariadubin@hotmail.com. uveďte své kontaktní informace 
a maria dubin se s vámi spojí.

o čem se mluví mezi zaměstnanci
oblastní manažer společnosti rambøll, 
ole Bech, zdůrazňuje pozitivní vliv velkého 
zájmu zaměstnanců o to, jak umělecké dílo 
do nového prostředí zapadá. Budova 
obdržela nominaci na cenu města Århus 
za architekturu za rok 2011 — to je pro 
všechny velká čest. Budova tuto cenu 
získala již v roce 1997, ale tehdy měla 
poloviční velikost.

maria dubin se těší na další umělecké 
zpracování za pomoci akustických prvků 
a nyní se podílí na novém projektu v Paříži. 
je také uměleckou poradkyní v  oblasti 
výstavby zcela nového města na opuštěné 
vojenské základně v srbsku.

tastickou dekoraci stěn pohlcujících zvuk 
v nové budově.“

„Bylo trochu náročné vytvořit kvalitní 
zvukové prostředí v tak ohromné místnosti 
s  tvrdými povrchy, když jsme nemohli 
použít k pohlcování zvuku strop,“ dodává 
ole Ebbensgaard, odborník na akustiku 
ve společnosti rambøll. „ale řešením 
byly akustické stěnové panely na všech 
dostupných plochách zdí, mimo starší 
zdi z přírodního kamene, na hliníkových 
kazetách a na dalších předem určených 
povrchových materiálech v místnosti.“

akustické prvky tam, kde to prostor 
dovolí
rasmus vysvětluje, že ve starší budově 
existují nejrůznější povrchové materiály a 
že u nového rozšíření nechtěli ještě větší 
„složitost“. takže byla vybrána přísná, 
stylová fasáda z hliníku – bez jakýchkoli 
detailů. jednoduchost je také dominant-
ním faktorem v interiéru. světlé podlahy, 
bílé stěny a další povrchy v nové budově 
vzájemně hravě ladí se zdmi z přírodního 
kamene použitého na staré budově.

„díky vynikající spolupráci se společ-
ností Ecophon jsme dokázali vytvořit fan-

architekt: 3Xnielsen

akustické systémy od společnosti ecophon:

ecophon Wall panel™ c/texona
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„zvýšená 
mobilita a 
uživatelské 
volby zna-
menají, že 
geografic-
ká oblast 
práce již 
nebude 
omezena 
na kan-
celářské 
budovy.“

profesor frank duffy je architektem 
a zakladatelem společnosti degW. 
společnost se zabývá strategickým 
designem a architekturou, která má 
své sídlo v londýně a má celkem 
čtrnáct kanceláří v evropě, asii, 
austrálii a v severní americe.

lostmi“. vynalézání, vývoj a rozšiřování myš-
lenek stále více interaktivními, kreativními 
způsoby s otevřeným koncem, se stávají 
dominantním způsobem výroby. univer-
zální přístup k informačním technologiím 
nabízí znalostním pracovníkům nevídanou 
volnost pohybu, možnost pracovat na 
různých místech a také přístup k plynulým 
a rozšířeným harmonogramům.

vezmeme-li v  úvahu tento radikální 
posun, jaké výzvy to přináší designu kan-
celáří a zvláště akustickému designu?

obecně řečeno se nesmírně rozšíří 
rozsah činností zahrnujících práci se zna-
lostmi a počet osob, které se na práci se 
znalostmi podílejí.

Zvýšená mobilita a uživatelské volby 
znamenají, že geografická oblast práce již 
nebude omezena na kancelářské budovy, 
ale podstatně se rozšíří. Pak se její součástí 
stane stále širší geografická oblast, jako je 
například domov, rekreační chaty, školy a 
univerzity, doprava, maloobchodní pro-
středí, prostory pro společenské aktivity 
a schůzky, jako jsou restaurace, kluby a 
letištní haly. ve výsledku tato oblast zahr-
nuje veškerou infrastrukturu měst a nejen ji.“

„akustika místností se stala význam-
nou součástí designu, když jsem poprvé 
vstoupil do světa architektury na počátku  
šedesátých let. v současnosti je třeba velká 
míra představivosti, abychom docenili, 
z jak velice skromných základů se během 
posledních padesáti let zlepšily pracovní 
podmínky v kancelářích.

Na počátku sedmdesátých let jsem 
byl očitým svědkem toho, jak společnost 
iBm odmítla práci firmy dEGW. iBm 
plánovala vybudovat kancelářské prostory 
po celé Evropě. Zatímco v mnoha zemích 
byla zdráhavě přijata koncepce kanceláří 
s otevřeným prostorem byla tato koncepce 
zamítnuta ostatními pobočkami společnosti 
iBm, nejprve ve skandinávii a poté jinde 
v severní Evropě.

kdyby iBm musela kanceláře s otevře-
ným prostorem vnutit neochotným uživa-
telům ve všech lokalitách, vytvořilo by to 
nebezpečné napětí mezi věrností podniku 
a kulturními hodnotami.

práce se znalostmi a neomezená 
volnost pohybu
v  rozvinutých ekonomikách se vyskytuje 
něco, co označujeme jako „práci se zna-

frank duffy, zakladatel společnosti degW, pracuje čtyřicet pět let jako 
architekt a strategický poradce při navrhování pracovišť po celém světě. 
tento článek popisuje výzvy, kterým čelíme, a diskutuje o základech 
akustických kritérií ve stále virtuálnějším světě.

jak nové způsoBY práce
kladou výZvY Na dEsiGN kaNcEláří
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Výzva  5: od nedostatečného využívání 
po zvýšenou intenzitu využívání prostoru.

rostoucí obavy o trvalou udržitelnost 
časem povedou k intenzivnějšímu využívání 
celého spektra poskytovaných prostor. 
současný kancelářský prostor, a zvláště 
jednací místnosti, stojí na předních příčkách 
seznamu nedostatečně využívaných zdrojů 
v moderních podnicích.

Výzva  6: od oddělování k doplňování.

stále větší důležitost překrývajících se akti-
vit, náhodná doplňková setkání, naprogra-
mované a zpola naprogramované činnosti 
povedou k většímu oceňování vmezeřených 
prostor v budovách a ve veřejných a zpola 
veřejných prostorách mezi budovami. i přes 
pokračující obavy o bezpečnost se budou 
prostory a místa využívat stále intenzivněji. 
a to nikoli za účelem oddělení, ale aby 
k sobě přiblížily podniky a činnosti.

kancelář založená na sdílených sítích 
se vyvinula z modelu, který popisuje design 
kanceláře dvacátého prvního století. stra-
tegie pro pracoviště vychází z toku zákaz-
níků, pracovníků kanceláře a dodavatelů, 
kteří jsou rozprostřeni na různých místech 
v závislosti na tom, kdy se práce provádí.

Výzva  3: od uniformity k rozmanitosti

jednotlivci, pracovní skupiny a organi-
zace budou mít k dispozici mnohem více 
možností ubytování, pracovního prostředí 
a využívání času a místa. většina prostor 
bude navržena pro víceúčelové využití. 
avšak menší počet prostor bude nadále 
muset být navrhován tak, aby vyhovoval 
určitým typům činnosti (např. školení a 
prezentacím) a náročnějším technologiím 
(např. videokonferencím a využívání 
hologramů), které jsou zvláště náročné na 
prostředí.

Výzva  4: od individuálního přidělování 
prostoru ke kolektivnímu.

i přes nárůst možností individuální volby 
a rozšiřující se spektrum výběru míst bude 
stále důležitější kolektivní nastavení pro 
rozvoj sdíleného porozumění a myšlenek, 
což povede k intenzivnějšímu a náročněj-
šímu využívání prostoru. jelikož využívání 
takových prostor bude volitelné, nesouvislé 
a sdílené, architekti a designéři si budou 
stále více uvědomovat, že musejí být při-
praveni k obhájení fyzických míst ve stále 
virtuálnějším světě.

existuje šest trendů, které 
jsou zde představeny a které 
zásadně ovlivní městský design, 
architektonický interiérový 
design  a samozřejmě i design 
akustického prostředí.

Výzva 1: od statických způsobů práce 
k mobilním.

lidé si zvyknou na průběžné využívání 
technologie při práci stále mobilnějšími 
způsoby a na stále rozmanitějších místech. 
Procesy nebudou omezeny pouze na 
interní kancelářské prostředí, ale budou se 
odehrávat i v mnoha dalších doplňkových 
a stále více externích prostředích.

Výzva 2: od přiřazení k volbě.

jednotlivci a organizace budou mít stále 
více možností a nástrojů pro volbu typu 
prostředí a harmonogramů, které budou 
vyhovovat jejich konkrétním zálibám, 
zvykům a životním stylům. kancelářští 
pracovníci si budou moci vybrat práci 
na místech a takovými způsoby, které jim 
vyhovují nejvíce.
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volně zavěšené akustické prvky ve tvaru mraků.

volně zavěšené akustické prvky ve tvaru listů.

Fotografie: Peter W
uerm

li
Fotografie: Peter W

uerm
li



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

19

fotografie: peter Wuermli photography

těžký oříšek pro dodavatele
společnost Henry j lyons architects v dublinu koordinovala design panelů solo od společnosti 
Ecophon podle koncepce projektového architekta a zaměřila se na vytvoření kreativně vypadajících 
prostor v budově. společnost Ecophon spolupracovala se stavebním poradcem, firmou Gardiner & 
theobald, aby zajistila hladkou integraci harmonogramů výroby a dodávek do dodavatelského řetězce, 
stejně jako Google dodává výsledky vyhledávání. instalaci na místě provedla společnost Platt and reilly 
drywall.

zaměstnance. v  roce 1999 byl přijat 
Yoshka, první kancelářský pes společnosti.

od té doby se počet zaměstnanců 
zvýšil o více než 30 000 osob (není jasné, 
kolik je na výplatní pásce zvířat). současná 
společnost Google je více než jen vyhledá-
vací nástroj: je to internetový gigant. dalšími 
populárními službami jsou Google Earth a 
Gmail. společnost nyní také vlastní server 
Youtube a směřuje hlouběji do sociálních 
médií se službou Google+.

vypadá to, že od dob, kdy k podnikání 
stačila garáž, uplynulo velmi mnoho času, 
ale je to pouze patnáct let. Nyní nelze 
dosáhnout dobrého pocitu spojeného 
s moderními nároky na kvalitní zvukové 
prostředí jinak, než speciálně navrženými 
akustickými stropními systémy.

„Tempora mutantor et nos in illis“ – 
Časy se mění a my také.

ale špatná akustika místnosti nebyla 
nikdy v módě.

uvnitř budovy montevetro zajišťuje 
vynikající akustiku více než 1 800 volně 
zavěšených akustických prvků. Existuje 34 
různých speciálních tvarů panelů Ecophon 
solo Freedom a devět standardních tvarů 
panelů Ecophon solo různě zaoblených i 
ostrých úhlů. Panely byly vyrobeny v sedmi 
různých standardních barvách a navíc ve 
čtyřech speciálních barevných odstínech.

odkud pochází název Google?
v roce 1997 chtěli zakladatelé larry 

Page a sergey Brin dát svému poměrně 
novému vyhledávacímu nástroji s názvem 
Back rub jiné jméno. Začali si pohrávat se 
slovem „googol“, které označuje číslo tvo-
řené číslicí jedno a 100 nulami. Naráželi 
na svůj způsob uspořádání zdánlivě neko-
nečného množství informací dostupných na 
internetu. jak všichni víme, počítače pracují 
s číslicí 1 a s nulami. výsledkem byl Google 
a zrodil se gigant.

nyní více než 
30 000 zaměstnanců
v následujícím roce 1998 se společnost 
přestěhovala do své vůbec první kance-
láře – do garáže ve městě menlo Park 
v kaliforniii v usa a přijala svého prvního 

architekt: camenzind evolution

akustické systémy od společnosti ecophon:

ecophon solo™

kde si nejvíce přejete pracovat, pokud jste 
studentem informačních technologií nebo 
inženýrství?

správná odpověď zní: ve společnosti 
Google, gigantu v oblasti vyhledávání. to 
byl výsledek průzkumu, který zahrnoval 
144 000 studentů z celého světa.

užijte si v práci zábavu. Buďte kreativní. 
„Nebuďte zlí“. recept společnosti Google 
na podnikovou kulturu vykázal také velmi 
slušný úspěch. společnost je nyní na abso-
lutním globálním vrcholu, pokud jde o tržní 
hodnotu a hodnotu značky. další společ-
nosti, které jsou společně s ní na vrcholu, 
jsou další tři giganti z oboru it – apple, 
microsoft a iBm.

Bylo zcela přirozené, že by dublinská 
kancelář měla být navržena tak, aby vyvo-
lala na tvářích lidí úsměv a rozdmýchala 
kreativní atmosféru.

více než 1 800 volně zavěšených 
akustických prvků
dublinská kancelář je sídlem vedení společ-
nosti Google pro Evropu, střední východ 
a afriku. kancelářský komplex zahrnuje tři 
budovy: one Grand canal, Gasworks a 
patnáctipatrovou Google docks, které se 
zde také říká budova montevetro.

stYlový google
PřitaHujE většiNu studENtŮ
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volně zavěšené akustické prvky ve tvaru kruhu.

volně zavěšené akustické prvky ve tvaru obdélníku.

Fotografie: Peter W
uerm

li
Fotografie: Peter W
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volně zavěšené akustické prvky ve tvaru písmen.

volně zavěšené akustické prvky ve tvaru čtverce.

Fotografie: Peter W
uerm

li
Fotografie: Peter W

uerm
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„pro mnoho 
z nás je 
nerozdělený 
čas mnohem 
cennější 
než ten 
rozdělený.“

což je dobrý příklad nerozděleného času, 
kdy čas, který prožíváme, zcela dominuje 
času na hodinách.

„Pro mnoho z nás je nerozdělený čas 
mnohem cennější než ten rozdělený. rozdíl 
je tak velký, že by se tyto časy ve skutečnosti 
neměly měřit ve stejných jednotkách – hodi-
nách hodinového času,“ prohlašuje Bodil 
jönsson. tvrdí, že obtížnější, kognitivní úkoly 
potřebují delší dobu přípravy. to znamená, 
že neustálé vyrušování vytváří stres a vyža-
duje delší dobu na přípravu pokaždé, když 
je někdo při práci vyrušen.

deset myšlenek věnovaných 
času
žádná jiná kniha o vedení a řízení se rov-
něž ve švédsku neprodávala tak dobře, 
jako „deset myšlenek věnovaných času“. 
kniha byla přeložena ze švédštiny do 
britské, americké angličtiny, francouzštiny, 
němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, dán-
štiny, norštiny, finštiny, estonštiny, litevštiny, 
češtiny, hebrejštiny, korejštiny a thajštiny.

různé věci vyžadují různé doby pří-
pravy. Nejkratší dobu přípravy přirozeně 
vyžadují jednoduché úkoly. Naneštěstí 
jsme v pokušení udělat nejprve to, co je 
snadné a nudné, jako je například vysypání 
koše na papír a vaření kávy. Začneme si 
mylně myslet, že je skvělé to mít za sebou, 
a odkládáme to, co je důležité.

Namísto toho se nejprve věnujte 
obtížným úkolům a nespěchejte tolik na 
jednoduché malé věci. Potřebujete čas na 
přípravu a období „uvedení do provozu“, 
abyste se připravili na obtížné úkoly a 
abyste dokázali dokončit práci včas a bez 
stresujícího pocitu.

rozdělený nebo nerozdělený čas?
všichni si pamatují na letní období z dob 
dětství. den za dnem svítilo slunce a měli 
jste na programu spoustu nekonečných čin-
ností. málokdy vás něco vyrušilo a všechny 
činnosti trvaly tak dlouho, jak bylo třeba – 

„nedovolte, aby hodinky řídily vaši duši. dbejte na to, 
abyste si připravili osobní čas, čas na zážitky, čas, který 
vám přinese prospěch a který můžete ovlivnit tak, aby vám 
pomáhal předcházet stresu,“ říká Bodil jönsson, profesorka 
na univerzitě v lundu.

Bodil jönsson je švédská 
přírodovědkyně a autorka. od roku 
1999 je profesorkou rehabilitační 
technologie na univerzitě v lundu.

Fotografie: adam
 H

aglund

vědomé plánování času
•  uvědomte si, co znamená rozdělený a nerozdělený čas, a zvažte, jak 

můžete ovlivnit svou situaci. jedna věc po druhé, pokud je to možné…

•  rozlišujte mezi časem na hodinách a časem, který prožíváte. mějte pod 
kontrolou svůj osobní, prožívaný čas, a nenechte se ovládnout časem 
hodin!

•  umožněte novým myšlenkám, aby prostoupily celým vašim životem – 
prací, volným časem a časem tráveným v rodinném kruhu. Poté vědomě 
volte a plánujte činnosti co nejméně přerušovaným způsobem.

•  Přesvědčte sami sebe, že „máte spoustu času“.

Bodil jönsson ve své knize „deset myš-
lenek věnovaných času“ popisuje rozdíl 
mezi časem na hodinách a časem, který 
zažíváme.

dopřejte si dostatek času na 
přípravu
Bodil jönsson říká, že vše, co člověk dělá, 
vyžaduje čas na přípravu.

„Některé věci se dělají mnohem lépe 
nejen v případě, že člověka nic neruší, ale 
také po určité době přípravy,“ tvrdí. „doba 
přípravy“ zahrnuje čas na přípravu, na 
vypnutí a přizpůsobení (stejně jako v pří-
padě kalibrace a převedení stroje z výroby 
jednoho výrobku na jiný). vše záleží na vaší 
vnitřní bytosti – váš mozek se musí naladit 
a připravit, pokud máte něco úspěšně 
provádět. většina věcí se dělá lépe a více 
si je užíváme, pokud si uděláme nezbytný 
časový prostor na přípravu. myšlenkám je 
třeba dopřát čas.

věnujte čas přemýŠlení: 
NarušENý Čas a NEdostatEk
Času Na PříPravu NiČí Náš dEN
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všichni si pamatují na letní období z dob dětství. den za dnem svítilo slunce a měli jste na programu spoustu 
nekonečných činností.

se zdrojům rušení, jak nejvíce to jde. Hluk 
a nežádoucí zvuky lze výrazně snížit, což 
prospěje nezbytné komunikaci  – podle 
podmínek, které si daný jednotlivec stanovil.

láře typu „buňka“ mohou být negativní 
zase jiným způsobem. Pokud jsou lidé 
závislí na vzájemné komunikaci, mohou 
na sebe křičet otevřenými dveřmi a tím 
rušit jiné kolegy. v jiných případech lidé 
přicházejí a stojí ve dveřích kanceláře a 
čekají na odpověď od někoho, kdo je 
úplně ponořen do práce nebo telefonuje. 
je vám to povědomé? vytváří to stres na 
obou stranách. ten, kdo je rušen, se musí 
v důsledku celé situace vracet ke své práci 
s delší dobou na přípravu, zatímco druhá 
osoba je podrážděná, protože se jí nedo-
stalo odpovědi dost rychle a možná se 
bude muset vrátit později a zkusit to znovu.

tohle všechno stojí čas. spoustu času. 
dbejte na to, abyste naslouchali svému 
vnitřnímu prožívání času a abyste byli klidní, 
ještě než budete čelit svým úkolům. vytvořte 
si pravidla pro sebe i pro ostatní a vyhněte 

větŠina lidí potřebuje zahájit a dokončit 
úkol od a do Z s co nejmenším vyrušo-
váním, abychom zkrátili dobu nutnou na 
přípravu (viz předchozí článek). kognitivní 
úkoly vyžadují delší dobu přípravy. to 
znamená, že neustálé vyrušování vytváří 
stres s dalšími, časově náročnými dobami 
na přípravu při každém vyrušení.

v kanceláři jsou lidé často závislí na 
schopnosti komunikovat s ostatními, což je 
problematické, pokud je někdo naprosto 
soustředěn na svůj úkol. ve velkoplošné ote-
vřené kanceláři typu open space má (nebo 
může rychle získat) většina lidí oční kontakt. 
snadno zjistíte, zda někdo vypadá zane-
prázdněně nebo ne, a podle toho můžete 
brát ohledy. Na druhé straně může někoho 
rušit neustálý pohyb v místnosti, mohou ho 
rušit telefony a hlasité mluvení.

kombinované kanceláře nebo kance-

Hluk NarušujE PracovNí doBu
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(akustického tlaku) v různých prostorech.
jelikož zaměstnanci po většinu pra-

covního dne telefonují, existuje riziko, že 
se budou navzájem rušit. současně musí 
akustika místnosti umožňovat členům týmu 
efektivní vzájemnou komunikaci bez toho, 
že by vytvářeli příliš mnoho hluku z hle-
diska jiných pracovních skupin ve stejném 
prostoru.

Pierre chigot, julien damy a Yoan le 
muet ze společnosti saint-Gobain Eco-
phon se velmi výrazně podíleli na akustické 
části projektu.

nová kancelář pro osoby 
vyřizující reklamace
kanceláře společnosti maaF byly vybudo-
vány tak, aby poskytly prostory personálu 
společnosti, který vyřizuje reklamace 
týkající se vozidel. kanceláře zabírají plo-
chu 8 100 čtverečních metrů a poskytují 
pracovní prostor pro 475 lidí.

Zkratka maaF pochází z názvu mutu-
elle d’assurance des artisans de France 
a byla založena v  roce 1950 s  cílem 
zajistit pojištění automobilů pro řemeslníky. 

architecture k volbě akustických systémů 
pro nové kanceláře pojišťovací společnosti 
maaF ve francouzském městě chauray.

jedinečný přístup k akustice
společnost Ecophon se svými dlouho-
dobými zkušenostmi vyvinula přístup 
k  akustice, který umožňuje architektům, 
odborníkům na akustiku a dalším přizpůso-
bit akustiku místnosti podle činností, které se 
v předmětné místnosti provádějí. tím dosáh-
nou výsledku, který se obvykle označuje 
jako „akustické pohodlí“. je nejdůležitější 
síla zvuku? měla by být primárně zvážena 
srozumitelnost řeči nebo doba dozvuku? 
Nebo je to hlavně otázka, podobně jako 
u projektu pro společnost maaF, redukce 
šíření zvuku?

akustické požadavky pocházejí ze sys-
tému hodnocení prostředí HQE (cíl č.°9). 
Pro odborníka na akustiku bylo nezbytné 
snížit šíření zvuku.

Zaměstnanci v prostorách společnosti 
maaF pracují v otevřených kancelářích, 
kde byla požadována redukce šíření 
zvuku a tedy regulace úrovně síly zvuku 

tepelné stropní nosníky lze efektivně kombinovat s vysokými nároky na akustiku 
místností. to byl důvod, proč si architekt zvolil společnost ecophon pří výstavbě 
nových kanceláří francouzské pojišťovací společnosti maaf. neustále telefonní 
rozhovory zaměstnanců představovaly riziko akustické pohromy v budově, která 
byla postavena převážně z betonu a měla stěny a stropy z tvrdých materiálů.

ukládání tepla a chladu v  betonové 
konstrukci budovy je nápad, který se často 
vynoří v případech, kdy vyvstane potřeba 
stavět energeticky efektivně. Beton má 
správný stupeň netečnosti pro uvolňování 
tepla a chladu do prostor. Představuje 
tedy dokonalý zásobník pro ukládání a 
uvolňování energie.

Pokud je nutná také kvalitní akustika 
místnosti, je třeba se vypořádat s jednou 
překážkou.

má-li akustika místností v převážně beto-
nových budovách dosáhnout přiměřeného 
standardu, musí nezbytný akustický stropní 
systém umožňovat průchod tepla nebo 
chladu do stropních nosníků nahoře a 
zase zpět. 

v  takových případech jsou vhodnou 
volbou volně zavěšené akustické panely. 
tento konkrétní systém volně zavěšených 
akustických prvků je ideální pro zajištění 
volného průchodu energie. kromě toho je 
systém mimořádně účinný při pohlcování 
zvuku.

toto byly dva faktory, které přiměly 
architekta Pierre cara ze společnosti Hobo 

energetická účinnost
a akustika místNostí
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Fotografie: Nicolas claris

Nyní se ve Francii jedná o číslo 1 mezi 
pojišťovnami zabývajícími se vzájemným 
pojištěním – v nichž jsou pojištěné strany 
zároveň akcionáři. společnost je šestá 
největší v sektoru pojištění vozidel a nabízí 
také další typy pojištění.

kancelářská budova se svým beto-
novým jádrem ukládajícím energii byla 
postavena v  souladu s principem taBs 
(thermally activated Building systems 
neboli tepelně aktivní stavební systémy). 
je klasifikována podle normy HQE (Haute 
Qualité Environmentale), což je francouzský 
systém klasifikace prostředí, jako budova 
třídy BBc (Bâtiment Basse consommation) 
a BEPos (Bâtiment à Energie Positive). 
to znamená, že budova produkuje více 
energie, než spotřebovává. solární panely 
na střeše splní plánované požadavky na 
energii. chlad, který se ukládá do kon-
strukce budovy během chladných nocí, je 
vyzařován do interiéru za teplých dní. to 
poskytuje příjemnější pocit než klimatizace, 
která je často vnímána jako průvan, pro-
tože rozpohybovává vzduch. 

aby mohl architekt vytvořit co nejvíce flexibilní budovu, pokud jde o různá řešení 
místností, odchýlil se od všeobecného francouzského standardu, který předepisuje, 
že prefabrikované betonové prvky musejí být 2 700 mm široké. namísto toho 
byly použity prvky poloviční šířky, 1 350 mm, čímž se zvýšily možnosti vytváření 
místností přesně podle potřeby. architekt zjistil, že volně zavěšené akustické prvky 
mají vhodné rozměry. 

nové kanceláře společnosti maaf 
ve francouzském městě chauray. 
energeticky účinná betonová 
konstrukce a solární panely na střeše.

„ke stanovení toho, zda má místnost 
dobrou nebo špatnou akustiku, 
tradičně slouží doba dozvuku (t) 
neboli ekvivalentní oblast pohlcování 
(eaa, equivalent absorption area),“ 
vysvětluje Yoan le muet, concept 
developer ve společnosti saint-gobain 
ecophon ve francii.
„ale to často není odpovídající měření 
pro správné stanovení akustiky 
místnosti. abychom dosáhli kvalitního 
zvukového prostředí, tedy toho, co 
nazýváme akustickým pohodlím, 
vyvinuli jsme akustický přístup, který 
je rozsáhlejší a přesnější než založení 
akustiky místnosti pouze na době 
dozvuku. například v otevřené 
kanceláři ovlivňuje šíření zvuku 
geometrie a proporce místnosti. jedná 
se o jeden z nejdůležitějších faktorů, 
které je třeba vzít v úvahu při výběru 
správného akustického systému.“

architekt:

Hobo architecture

akustické systémy od společnosti ecophon:

ecophon solo™

ecophon gedina™
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ekologicky šetrná veřejná doprava za vnějšími zdmi komplexu Woopa, který 
je neutrální z hlediska co₂, pozitivní z hlediska energie a poskytuje prostory pro 
kanceláře, 92 bytů a parkovací plochy.

Woopa – špičková stavba v lyonu
komplex WooPa navrhl amsterdamský architekt thomas rau. jedná se o špičkový projekt v lyonu, 
který je městem s výrazným zaměřením na životní prostředí. Budova je neutrální z hlediska co₂ a 
pozitivní z hlediska energie (produkuje více energie, než spotřebuje), částečně v důsledku použití 
solárních článků. sklo a recyklovaný beton vyztužený sklem jsou příklady materiálů přizpůsobených 
životnímu prostředí.
 Budovu WooPa tvoří kanceláře, obchody, byty a parkovací plochy. celková plocha je 
21 000 m².
 „Woopa“ je podle webového fóra urban dictionary termín vyjadřující vzrušení, radost nebo štěstí.

volně zavěŠené akustické prvkY jsou 
jasnou volbou v budovách postavených 
podle principu taBs (tepelně aktivní 
stavební systémy). celoplošné akustické 
stropní systémy nejsou v těchto budovách 
vhodnou alternativou. Brání ochlazenému 
vzduchu z chladicího systému vestavěného 
v  betonovém podhledu v  proudění do 
prostoru.

ale jak snadno může chlad projít volně 
zavěšenými akustickými prvky?

„První velká projektová studie prove-
dená za účelem nalezení odpovědi na 
tuto otázku naznačuje, že překážka je 
minimální“, vysvětluje Yoan le muet, který 
je za studii místně odpovědný. 

rozdíl 0,3 °c
jedinečná projektová studie porovnávala 
teplotu a také akustiku místností ve dvou 
stejně velkých kancelářích typu „buňka“. 

když byla polovina podhledu v jedné 
kanceláři zakryta volně zavěšenými akus-
tickými prvky, bylo tam jen o 0,3 °c tepleji 
než ve druhé kanceláři, kde byl podhled 
zcela odkrytý. malý rozdíl představoval 
pouze 1/10 povolené denní odchylky ve 
výši 3 °c.

tato projektová studie probíhala během 
pěti letních týdnů v  roce 2012 a byla 
provedena v komplexu budov WooPa 
ve vaulx-en-velin na okraji lyonu na jihu 
Francie.

aby bylo porovnání správné, nebyly 
kanceláře obsazeny. k vytvoření realistic-
kých vzdušných proudů a k simulaci tepla 
vyzařovaného lidským tělem a tepla vyza-
řovaného zařízeními byla použita speciální 
technologie.

jEdiNEČNá studiE Z PraXE ukaZujE, žE
volně zavěŠené akustické prvkY a sYstém taBs
PřEdstavují ÚČiNNou komBiNaci Pro rEGulaci klimatu
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volně zavěšené akustické prvky umožňují 
přenášet studený vzduch dolů na pracovní 
prostor.

vodovodní potrubí v betonovém podhledu v létě 
ochlazuje kanceláře a vytváří příjemné vnitřní 
klima pro všechny zaměstnance.

Holandští architekti ze studia rau 
dostali za úkol navrhnout budovu 
Woopa v lyonu poté, co představili 
design neutrální z hlediska co₂ a 
pozitivní z hlediska energie, který 
překonal požadovaný standard, 
pokud jde o rozvržení a trvalou 
udržitelnost. architekt thomas rau 
v místnosti s taBs (tepelně aktivními 
stavebními systémy).

fotografie z projektové studie: kancelář typu „buňka“, kde 
byly nainstalovány volně zavěšené akustické prvky. na 
fotografii je zobrazen zkušební přístroj – dvě kulaté, modré 
přímé trubky, které byly částečně využity k vyzařování 
tepla podobnému lidskému tělu a vyzařování tepla 
z vybavení a částečně k vytvoření realistických vzdušných 
proudů.

Široká spolupráce  
na terénní studii 
Na projektu WooPa 
spolupracovaly společnost 
Ecophon ve Francii (Yoan le 
muet, thomas Bonnet) a oddělení 
výzkumu a vývoje společnosti 
Ecophon (jonas skeppås) ve 
švédsku s těmito partnery:

• oddělení výzkumu společnosti 
saint-Gobain

• Peutz (poradenská firma) ve 
Francii (akustická měření) a 
v Nizozemí (tepelná  
měření)

• společnost coGEci (22% 
majitel nemovitosti a koncový 
uživatel)

• společnost katENE (poradce 
v oblasti kapalin)

• společnost dic (instalace)

architekt:

rau architects

akustické systémy od společnosti ecophon:

ecophon solo™

„jedním z důležitých výsledků projek-
tové studie je indikace, že 50% pokrytí 
stropu volně zavěšenými akustickými 
prvky účinně zlepšuje zvukové prostředí 
v budovách se systémem taBs a má jen 
malý vliv na průměrnou teplotu v místnosti“, 
říká Hanneke Peperkamp, projektová 
manažerka firmy zabývající se interiérovou 
klimatizací v poradenské firmě Peutz, která 
prováděla tepelná měření v  komplexu 
WooPa. 

nový standard v praxi
Projekt rovněž studoval akustiku místností 
v otevřených kancelářích. výsledky ukazují, 
že šíření a hladina zvuku se při použití volně 
zavěšených akustických prvků značně 
snížily. 

obojí jsou hlavní problémy v otevře-
ných kancelářích. jejich výsledkem je nová 
mezinárodní norma pro akustiku místností, 
iso 3382-3, která byla uplatněna ve studii.

Norma iso 3382-3 byla vytvořena 
proto, aby nahradila měření „doby 
dozvuku“ jinými parametry, které jsou 
důležitější pro hodnocení akustiky místnosti 
v otevřených kancelářích. Členy organi-
zace iso (international organization for 
standardisation neboli mezinárodní orga-
nizace pro standardizaci) jsou národní 
standardizační orgány 163 zemí. Nové 
akustické normy začaly platit minulý rok.
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vysvětluje interiérový designér chiel 
Heijnsdijk ze studia d+Z architecten+Pro-
jectmanagers.

Pokyny pro práci studia d+Z byly sta-
noveny v globálním Průvodci prostorovou 
identitou společnosti kia, který upravuje 
vhodné volby barev, designů a vybavení.

ve středisku pracuje okolo sedmdesáti 
relativně mladých zaměstnanců a chiel 
Heijnsdijk vysvětluje, že zaměstnanci se 
na projektu budovy velmi aktivně podíleli.

společně s předchozím ředitelem spo-
lečnosti kia motors v Nizozemí, corem 
Baltusem, věnovali značné úsilí nalezení 
nejlepšího řešení stropu, a to jak z vizuál-
ního a technického hlediska, tak z hlediska 
akustiky místnosti.

„Na akustické prostředí jsme kladli 

nové evropské ústředí korejské společnosti kia motors se nedávno 
usídlilo v nově navrženém středisku experience centre nedaleko 
Breukelenu v nizozemsku. v této budově holandského ústředí 
společnosti která vyzařuje pocit růstu a optimismu, se odráží rychlý 
rozvoj značky. Hodně pozornosti bylo věnováno také vytvoření 
špičkové akustiky místností. 

kdYž se Holandské podnikání společ-

nosti kia přesunulo do nového ústředí 
v Breukelenu na jih od amsterdamu, rozu-
mělo se samo sebou, že by prostory měly 
vyzařovat úspěch, růst a optimismus.

Pro zdůraznění, že kia je značka, která 
nabízí něco navíc, bylo středisko Experi-
ence centre postaveno v dokonalé, pro-
minentní lokalitě vedle rušné dálnice a2.

díky kombinaci ústředí, předváděcí 
místnosti, ukázkové dílny a jídelny pro 
zaměstnance zapadá design budovy 
přesně do očekávání růstu a budoucích 
modelů, které společnost kia plánuje.

trvalá udržitelnost a styl
„výchozí body společnosti kia pro tento 
projekt byly trvalá udržitelnost a styl,“ 

kia má velké nárokY
Na akustické ProstřEdí
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zvukové absorpce, aby se snížila úroveň 
hladiny zvuku (akustického tlaku).

jídelna je místo, kde se shromažďuje 
velký počet lidí, kteří tam hovoří a vytvářejí 
hluk příbory, talíři, sklenicemi a židlemi. i 
přes všechen tento hluk musí být atmosféra 
uvolněná. aby se úroveň hluku v  jídelně 
společnosti kia snížila na nejmenší mož-
nou hodnotu, padla volba na výrobek 
Ecophon solo™ circle, který je zavěšen 
pod celoplošný akustický stropní systém 
Ecophon Focus™ dg a poskytuje účinné, 
stylové řešení.

„Byla to naše okamžitá volba. je to 
hyperfunkční a zároveň i atraktivní,“ tak 
chiel Heijnsdijk popisuje volně zavěšený 
akustický stropní systém.

chiel Heijnsdijk, studio d+z architecten+projectmanagers.

oblíbená auta. výstavní síň, kde se mohou zákazníci zblízka podívat na velký počet modelů značky kia.

vysoké nároky“, prohlašuje chiel Heijnsdijk.
„výrobek Ecophon Focus™ dg splňoval 

všechny naše požadavky a byl nainsta-
lován do prostorů kanceláří, zasedací 
místnosti a jídelny. vizuálně je strop přesně 
takový, jaký jsme chtěli, a je také technicky 
dokonalý.“

tvrdé povrchy vyžadují nejvyšší 
třídu zvukové absorpce
Podle Heijnsdijka je akustika kanceláří roz-
hodujícím faktorem ovlivňujícím dobrý pocit 
zaměstnanců a jejich pracovní výkony. 
vysvětluje, že je třeba zvážit skutečnosti, 
že zdi jsou s tvrdým povrchem vyrobené 
z hladkého cementu a také podlaha je 
relativně tvrdá. Bylo naprosto nezbytné 
zvolit akustický stropní systém nejvyšší třídy 
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dalším prvkem, který je třeba vzít v úvahu, 
je typ práce, která může být více nebo méně 
ovlivněna hlukem, v závislosti na požadované 
úrovni mentální činnosti 
(martellotta 2011)

architekt:

d+z architecten+projectmanagers

akustické systémy od společnosti ecophon:

ecophon focus™ dg

ecophon solo™

geniální. konferenční a zasedací místnost skrývají několik chytrých řešení: 
architekti zkonstruovali stůl, který spočívá na nenápadné rámové konstrukci, 
takže nikoho, kdo si ke stolu sedne, nebudou obtěžovat překážející nohy stolu. 
nad akustickým stropním podhledem se skrývají technická řešení. displeje pro 
multimediální prezentace jsou nainstalovány na každé ze čtyř stran vnitřního 
dřevěného okraje, takže jsou snadno viditelné pro všechny přítomné. 

funkce a design jdou ruku v ruce. zavěšený akustický stropní podhled doplněný 
volně zavěšenými akustickými prvky ve dvou různých odstínech zajišťují účinnou 
absorpci zvuku. úroveň hluku by jinak v jídelně působila velmi nepříjemně. 
Během oběda musejí mít lidé možnost relaxovat a načerpat energii na zbytek 
dne. a právě tomu napomáhá prostředí se sníženou hladinou hluku.

interakce a komunikace v kancelářských prostorech je 
dokonalou koncepcí pro mladistvou organizaci kia. tvrdé 
povrchy stěn a podlah, odrážející zvukové vlny, jsou 
kompenzovány akustickými stropními systémy s nejvyšší 
třídou zvukové absorpce (a).

Barevný kodex à la kia: červená je jedna z barev 
uvedených v globálním průvodci prostorovou identitou 
společnosti kia, jehož pokyny architekti dodržovali při 
své práci na novém holandském ústředí. strop je tvořen 
akustickým podhledem s integrovaným osvětlením.
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Björn Hellström varuje před unifikovaným přístupem při 
plánování otevřených kanceláří. v každém projektu je 
naopak nezbytně nutné prostudovat, jak lze prostorové 
struktury nejlépe přizpůsobit vzájemným a individuálním 
potřebám.

velmi aktuální kniHa „o akustice a 
architektuře kancelářských prostor (co 
ucho slyší, ale oko nevidí)“ (publikovaná 
nakladatelstvím arkus), nastiňuje způsob, 
který může přinést úspěšnou kombinaci 
jako výsledek. knihu napsal švédský profe-
sor Björn Hellström, jenž je také akustickým 
designérem a přednáší architekturu. 

interakce za každou cenu?
Björn Hellström ve své knize tvrdí, že zvý-
šená interakce a komunikace mezi kolegy 
představují dvě důležité síly skryté za 
rychlým růstem otevřených kanceláří.

avšak – jsou interakce a komunikace 
vždy pozitivní? 

Podle Hellströma hypoteticky ano: 
„Pokud by většina komunikace probíhala 
potichu.“ Problém spočívá v  tom, že 
v samotném okamžiku zahájení interakce 
vzniká zvuk, například když někdo přejde 
kolem pracovního stanoviště jiné osoby a 
zahájí konverzaci. Zvuk, jenž obohacuje 
osoby účastnící se konverzace, však může 
rušit ostatní v jejich blízkosti.

kromě řešení akustických otázek je 
třeba zkoumat funkční stránky architektury. 
dvě klíčové koncepce, které je třeba vzít 
v potaz, jsou umístění a pohyb. 

analýza a design otevřených 
kanceláří
Podle Hellströma je výhodné použít k ana-
lýze spojení mezi umístěním a pohybem 
metodu nazývanou prostorový syntax. jak 
místnosti fungují ve vzájemných souvis-
lostech? jak často je místnost využívána, 
pokud jde o pohyb? Prostorový syntax nám 
umožňuje studovat a analyzovat chování 

je možné kombinovat otevřenou kancelář 
s neomezeným prostorem pro individuální potřeby? 
tato otázka zaměstnává architekty, uživatele a 
poradce v oblasti akustiky na celém světě. 

co oko
NEvidí
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není pochyb o tom, že hluk 
patří k jedněm z nejčastěji 
hlášených problémů 
v otevřených kancelářích. 
(Navai, veitch 2003)

nosti. v této souvislosti je třeba upozornit 
na několik problémů. jak mohou zákazníci 
a další osoby důležité v problematice akus-
tiky místností specifikovat své požadavky, 
když nevědí, jak je vyjádřit a ani nevědí, 
jaké jsou možnosti? jak má poradce 
v oblasti akustiky získat ospravedlnitelný 
vliv na plánování? a komunikuje poradce 
se zákazníkem správně?

poradci v oblasti akustiky – 
prosaďte se!
Namísto aby se poradci v oblasti akus-
tiky soustředili hlavně na zvukové třídy, 
akustické materiály a úrovně decibelů, 
doporučuje Björn Hellström, aby zaujali 
asertivnější postoj. radí například, že by 
se měla zdůraznit prostorová kritéria zvuku, 
jeho vliv na lidi a to, jak lze zvuk navrhovat.

jedním z důležitých opatření pro řešení 
akustických problémů jsou organizační 
opatření v  místnosti kvůli regulaci místa 
komunikace. umístění vchodů, schodišť a 
chodeb ovlivňuje to, jak a kde se budou 
odehrávat osobní schůzky. Navíc lze 
nalézt společné funkce za účelem podpory 
setkávání, čímž se upevňuje sounáležitost 
skupiny.

Pomocí uvědomělého designu půdo-
rysů, dekorací, vybavení, instalací a činností 
je možné ovlivnit vlastnosti související s pro-
storem, pohybem, integrací a komunikací.

Pokud jde o rozvoj otevřených kance-
lářských prostor v budoucnosti, domnívá se 
Björn Hellström, že by si člověk měl položit 
otázku: jsem produktivní díky otevřenosti 
kanceláře? Nebo je kancelář produktivní, 
protože jsem já otevřený? 

paměti, že různé půdorysy ovlivňují kvalitu 
umístění pracovních stanovišť a pohybu 
mezi nimi.

co oko nevidí, ucho uslyší
Björn Hellström se domnívá, že jedním 
z hlavních problémů při plánování ote-
vřených kanceláří je to, že se stále více 
zaměřuje na vizuální stránky, přičemž se 
pomíjí role zvukového prostředí v designu 
a vnímání místnosti. Zorné pole člověka 
je omezené. sluch naproti tomu funguje 
v rozsahu 360 stupňů a může také zachytit 
dojmy z činností, které přes stěnu nejsou 
vidět. Zvuk je prostorový.

cílem by mělo být přizpůsobit akustiku 
tak, aby byla v souladu s činnostmi v míst-

lidí (interakci), když tráví čas v  daném 
prostoru. metoda je také užitečná při 
navrhování kanceláří.

Prostorová syntaktická analýza obvykle 
odhalí, že kvalita umístění jednotlivých 
pracovních stanovišť v kanceláři se může 
značně lišit. dochází k  tomu přesto, že 
ambicí bylo vytvořit v kanceláři sjednoce-
nou organizaci a plnou mobilitu. Zdá se, že 
pracovní stanoviště jsou často uspořádány 
do struktur. mnoho pracovních stanic je 
například rozmístěno okolo jediného 
schodiště nebo vchodu, což ovlivňuje faktor 
pohybu. Pokud jsou schodiště nebo vchody 
dva, je intenzita pohybu rovnoměrnější. 
Profesor Hellström zdůrazňuje, že při plá-
nování otevřených kanceláří je nutné mít na 
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po pouhých několika měsících v nové kanceláři se otevřené prostory, 
namísto zdroje obav a pochybností, staly základem pozitvních změn. 
magazín eco se zeptal proč.

otevřená kancelář
PřiNEsla dYNamiku

výsledek je stylový, světlý a neotřelý. nyní mohou všichni vzájemně komunikovat a přesto nebudou 
vystaveni zbytečnému vyrušování, a to díky dobře naplánovanému akustickému řešení. celoplošný 
akustický stropní systém disponující nejvyšší zvukově absorpční třídou (a), jako je ten na obrázku, 
představuje jeden ze způsobů, jak splnit požadavky na kvalitní akustiku místnosti.
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„sezení v otevřené kanceláři vyžaduje 
dobré plánování v průběhu celého 
projektu. poté můžete dosáhnout 
kvalitního pracovního prostředí,“ 
vysvětluje frans davidson, concept 
developer pro kanceláře ve 
společnosti ecophon.

staré pracoviště, každý ve své vlastní kanceláři.

druhém konci místnosti. Právě společnosti, 
které neberou v úvahu zvukové prostředí při 
odstraňování zdí a usazování zaměstnanců 
do otevřených prostor, končí v nepříjemné 
zvukové situaci,“ říká. 

společnost Gleerups utbildning se roz-
hodla použít u jednotlivých stanovišť akus-
tické prvky a paravány absorbující zvuk. 
Zaměstnancům byla nabídnuta sluchátka 
a bylo postaveno několik tichých místností, 
kam se mohli lidé uchýlit s dlouhými telefo-
náty nebo v případě, že se věnovali čin-
nosti vyžadující větší koncentraci. kopírky 
byly umístěny do malých, oddělených 
místností, aby rušily jen minimálně. v době 
přesunu byl již položen moderní přizpůso-
bený koberec, který tlumí zvuky nárazů, a 
také akustické stropní systémy, které snižují 
úroveň hluku.

šest měsíců po přestěhování provedla 
společnost Gleerups utbildning průzkum 
mezi zaměstnanci. téměř 71  procent 

před stěHováním mělo mnoho zaměst-
nanců obavy, že dojde ke zhoršení pra-
covního prostředí, když budou sdílet kan-
celář s otevřeným půdorysem na stejném 
podlaží. jedním ze skeptiků byla jessica 
jonsson, vývojářka a editorka vzdělávacích 
materiálů, která jedenáct let pracovala ve 
společnosti Gleerups utbildning v malmö 
v jižním švédsku.

„Předtím jsem vždy měla zaměstnání, 
kde jsem seděla v otevřené kanceláři, a 
vždy jsem byla toho názoru, že je těžké se 
soustředit. Bylo to příliš hlučné,“ říká jessica.

Při schůzkách s  vedením se někteří 
zaměstnanci zmiňovali o článcích nazna-
čujících, že tyto otevřené kanceláře vedou 
k  nedostatečné efektivitě a zvýšenému 
výskytu stresu a nemocí.

účast na plánování
Pro vedení společnosti Gleerups bylo 
stěhování strategicky důležité a velmi brzy 
se rozhodlo, že by nové prostory měly 
mít dobře naplánované pracovní pro-
středí s nejvyšší možnou kvalitou akustiky, 
vzduchu a světla. Na plánování nových 
prostor se měli podílet také zaměstnanci. 
Byl jmenován jeden ze zaměstnanců 
z každého oddělení a připojili se k poradní 
skupině. skupina si také vyžádala pomoc 
poradenské společnosti Position a, která 
pomáhá organizacím vytvořit kvalitní pra-
covní prostředí tím, že zajistí přizpůsobení 
prostor zájmům a potřebám zaměstnanců. 

anna Boman ze společnosti Position a 
si všimla skepse a frustrace zaměstnanců a 
do společnosti Gleerups pozvala Franse 
davidssona, concept developera pro 
akustiku místností ze společnosti Ecophon. 
myšlenka byla taková, že by se odborník 
měl zabývat pochybnostmi zaměstnanců. 
Zodpověděl otázky a vysvětlil, jak lze 
vytvořit kvalitní zvukové prostředí v otevře-
ných kancelářích prostřednictvím dosažení 
harmonického fungování budovy a vyba-
vení kanceláře. 

dobrý zvuk v otevřených 
kancelářích?
„kancelář otevřeného typu nemusí být 
nutně opakem kvalitního zvukového pro-
středí. vše závisí na správném designu 
interiéru s využitím materiálů pohlcujících 
zvuk a rozmístění skupin tak, aby lidé seděli 
smysluplně,“ vysvětluje Frans davidsson. 

„chcete slyšet, co říkají lidé, s nimiž 
pracujete, a nikoli to, co se pronáší na 
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„jsem nyní pozitivněji 
naladěná než před 
stěhováním z naší staré 
kanceláře do nových, 
otevřených prostor.“

„je to nyní trochu společenštější. sedá-
vala jsem za zavřenými dveřmi. Nyní 
na sebe vidíme. když se chci kolegy na 
něco zeptat, nemusím se zvedat. lidé mne 
stále rozptylují, ale společnost udělala, co 
mohla, aby pracovní stanoviště oddělila. 
chtěla jsem sedět v rohu a to se také poda-
řilo. mám okolo svého stanoviště dělicí 
paravány, po straně i vpředu. místnost je 
zvukotěsná. vzduch a světlo v místnosti jsou 
dobré. 

tiché místnosti jsou pro mne důležité. 
chodím tam, když potřebuji klid na 
telefonní hovor nebo když si musím něco 
přečíst. v mé oblasti je nás 17 a sdílíme tři 
tyto místnosti, což stačí.“ 

zaměstnanců se domnívalo, že tlumení 
zvuku bylo dobré nebo velmi dobré, a 
85 procent bylo spokojeno se svým umís-
těním. a téměř 70 procent mělo pocit, že 
nové pracovní prostředí pozitivně ovlivnilo 
kontakt mezi kolegy. jednou z těch, kdo 
po přestěhování změnili názor, byla jessica 
jonsson.

zvukotěsná a společenštější
„Nyní jsem pozitivněji naladěna, než jsem 
byla před přestěhováním. měla jsem pocit, 
že vedení vzalo naši nedůvěru vážně. můj 
nadřízený, sirpa sternad, mne nechal 
rozhodnout o tom, kde chci sedět,“ říká 
jessica.  

průzkum: zaměstnanci jsou spokojeni 
Po šesti měsících od přestěhování v polovině července 
2011 byl proveden průzkum mezi zaměstnanci ohledně 
přesunu do Öresundshusetu. odpovědi byly následující:

58 %  zvukotěsnost je dobrá
13 %  zvukotěsnost je velmi dobrá
85 %  je spokojeno se svým umístěním
44 %  je málokdy vyrušováno ostatními
40 %  je příležitostně vyrušováno ostatními

kancelář otevřeného typu znamená:
40 %  … rozhodně zvýšení kontaktu mezi kolegy
29 %  … určité zvýšení kontaktu mezi kolegy
15 %  … rozhodné zvýšení kontaktu mezi odděleními
40 %  … určité zvýšení kontaktu mezi odděleními
34 %  … rozhodné zvýšení zapojení se
15 %  … určité zvýšení zapojení se
19 %  … rozhodné zvýšení uspokojení z práce
52 %  … určité zvýšení uspokojení z práce

jessica jonsson, vývojářka vzdělávacích materiálů ve 
společnosti gleerups utbildning.

fakta o společnosti gleerups 
utbildning aB
v roce 1826 se mladý podnikatel christian Wilhelm kyhl 
Gleerup přestěhoval z kodaně do lundu v jižním švédsku. 
ve stejném roce otevřel knihkupectví a začal s podnikáním 
v oblasti vydavatelství.
 toto podnikání pokročilo a k roli tradičního vydavatele 
přidalo nabídku digitálních řešení pro učitele a ředitele škol.
 Nyní má společnost Gleerups utbildning okolo 
60 zaměstnanců a je jedním z předním hráčů v oblasti 
úspěšného vyučování ve švédsku.

akustické systémy od společnosti ecophon:

ecophon master™ a
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*) canto leyton, Nilsson: „acoustic design of open-plan offices 
– subjective judgement“ („akustický design otevřených kanceláří – 
subjektivní hodnocení“), dokument byl prezentován na konferenci 
Euronoise, konané od 10. do 13. června 2012 v Praze. společnost 
Nordic innovation se snaží stimulovat inovaci v severském regionu 
prostřednictvím národních jednatelů inovace uvnitř i vně regionu.
**) Nilsson, Hellstöm: „acoustic design of open-plan offices“ 
(„akustický design otevřených kanceláří“). technická zpráva Nt 
619 (2010).

pracovní prostředí jednoduše prostřednic-
tvím splnění našich specifických cílových 
hodnot. Hodnoty naměřené podle normy 
mohou být, jak bylo prezentováno na 
konferenci Euronoise 2012*, převedeny 
na jedinou cílovou hodnotu – „vzdálenost 
akustického pohodlí“, kterou lze zahrnout 
do designu otevřených kanceláří. 

definicí přijatelné úrovně řeči na 
určitém pracovním stanovišti je možné 
získat vzdálenost v kanceláři, která je třeba 
mezi hovořící osobou a daným pracovním 
stanovištěm. vzdálenost pohodlí poskytuje 
dobré vodítko, jak postupovat v  práci 
na akustickém designu, souvisejícím s 

dozvuku. výzkum v oboru namísto toho 
potvrzuje skutečnost, že u řešení otevřených 
velkoplošných kanceláří je to vzdálenost, 
kterou zvuk urazí, jež ovlivňuje, jak lidé 
prožívají akustické prostředí. Potřeba znovu 
definovat měření v prostorách otevřených 
kanceláří byla rozpoznána odborníky 
zabývající se akustikou a po mnoha letech 
práce a výzkumu vyústila v normu meziná-
rodní organizace pro standardizaci, iso, 
který byl dokončen v roce 2012: norma 
iso 3382-3:2012.

tato norma zaměřená na akustické 
vlastnosti závisející na vzdálenosti nám 
umožňuje plánovat a sledovat kvalitní 

pokud eXistuje něco, na co byste se 
při navrhování kanceláře měli sami sebe 
zeptat, je to tohle: Jak daleko má být 
zvuk slyšet, než přestane lidi rušit? mám 
akceptovat, že je třeba 20 metrů, než se 
něčí hlas ztlumí na pohodlnou úroveň, 
která nerozptyluje, nebo bych měl tuto 
vzdálenost zkrátit na 10 metrů, aby bylo 
minimalizováno rušení mezi pracovními 
skupinami?

v  oboru akustiky dlouho platilo,             
že   u otevřených kancelářských prostor 
postačují k definování výsledného zvuko-
vého efektu tradiční měření akustických 
parametrů, jako je například doba 

jak daleko je slYŠet
vE vaší kaNcEláři?

ve zprávě společnosti nordic innovation „akustický design otevřených kanceláří“ ** bylo 
zjištěno, že ve švédském středisku telefonické podpory po snížení vzdálenosti akustického 
pohodlí z více než 16 m před změnou akustiky na méně než 4 m po změně došlo ke snížení 
podílu zaměstnanců, kteří své akustické prostředí hodnotili jako „špatné“ ze 40 % na 
10 %, a podílu zaměstnanců, kteří své akustické prostředí hodnotili jako dobré“, se zvýšil 
z 20 % na 60 %.
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něčí hlas (okolo 60 dB) klesl na hlasitost 
40 dB do poloměru 10 m namísto 20 m 
(viz obrázek).

chcete vědět více? Neváhejte a 
obraťte se s žádostí o radu na členy naší 
sítě oFFicEnet.

akustickými materiály, dělicími paravány, 
vybavením apod. Přijatelná úroveň řeči 
závisí mimo jiné na požadavcích designu. 
může se různit podle činnosti, kterou 
je nutno v  dané zóně nebo místnosti 
podporovat.

rozdíl, který je cítit
díky normě iso 3382-3:2012 je nyní 
možné v dané kanceláři říci, že chci zkrátit 
vzdálenost akustického pohodlí ze sou-
časných 20 m na 10 m a tím zajistit, aby 

mějte na paměti další faktory, které ovlivňují 
akustické prostředí, jako jsou například:

• informace o výhodách a nevýhodách 
otevřených kanceláří

• zahrnutí dostatečného počtu tichých místností

• umístění zaměstnanců do těch správných týmů

• minimalizace průchozího pohybu a nárazo-
vého hluku

• zavedení dobré akustické etikety

• poskytnutí přenosných technických řešení
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přerušovaný hluk je rušivější 
než průběžný. k těmto efek-
tům dochází častěji u hluku 
způsobeného řečí a u úkolů 
náročných na kognitivní 
schopnosti. 
(szalma, Hancock 2011)

„kancelářské prostředí je velmi pohodlné a vše je velmi 
logicky uspořádáno,“ říká darja grigojeva, vpravo, která 
pracuje v administrativě.

dobrá lekce pro předepsané 
standardy
kvalita pracovního prostředí značně pře-
kračuje doporučení místních standardů.

akustika místnosti hrála ústřední roli 
v  úsilí o vytvoření nejlepšího možného 
kancelářského prostředí.

aby se shromáždily nápady a názory 
zaměstnanců, byly vytvořeny pracovní 
skupiny, kde byla přítomna všechna oddě-
lení. Nápady pocházející ze skupin byly 
dynamickou silou v uplatňování pozitivních 
změn v designu kanceláře.

Protože se jedná o moderní kancelářské 
prostory, jsou zde samozřejmě samostatné 
jednací místnosti, kde se lidé mohou sejít a 
pohovořit si, aniž by jakkoli rušili.

Zaměstnanci jsou zvláště pyšní na 

spokojené výrazy po přebudování moskevské kanceláře 
společnosti schneider electric. společnost podnikla neočekávaný 
krok a vyžádala si pomoc poradců při designu pracovního 
prostředí – jev, který je v rusku stále ještě neobvyklý.

kdYž gloBální společnost schneider 
Electric přestavovala svou moskevskou 
kancelář, zvolila si cestu, která je poměrně 
běžná ve zbytku Evropy, ale v rusku je stále 
poněkud neobvyklá. Najali si poradce pro 
design pracovního prostředí. krok, který se 
rozhodně vyplatil.

„Naším cílem bylo dosáhnout nejlepší 
možné akustiky. od svých poradců jsme 
dostali spoustu rad,“ říká světlana Pronina, 
vedoucí administrativy ve společnosti 
schneider Electric v moskvě.

„Poradci doporučili tichý ventilační sys-
tém a vysoce zvukově pohltivé akustické 
stropní systémy. cílem bylo udržet úroveň 
hluku a opakování zvuků v kanceláři ote-
vřeného typu na nízkých hodnotách, a to 
jak celkově, tak u jednotlivých pracovních 
stanic.“

moskevská kancelář na předním místě
v oBlasti kvalitNíHo PracovNíHo ProstřEdí
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„naším cílem bylo 
dosáhnout nejlepší možné 
akustiky. od svých poradců 
jsme dostali spoustu rad“

akustika místnosti hrála ústřední roli v úsilí o vytvoření nejlepšího možného kancelářského prostředí.

architekt: line architect

akustické systémy od společnosti ecophon:

ecophon combison™ 

pojmenování jednacích místností po slav-
ných vědcích z oboru fyziky a elektroniky, 
jako je například Einstein, Newton a ohm. 
dalším krokem bude doplnit do interiérů 
těchto místností detaily, které připomínají 
dotčené vědce.

nová energie prostřednictvím 
relaxace
kávové zóny jsou v nové kanceláři oblí-
beným prvkem. Zde architekti ze studia 
line architect představili osvětlení, které 
lze ztlumit na příjemnou úroveň, ergono-
mický nábytek pro to nejlepší pohodlí a 
samozřejmě kvalitní akustiku místností, která 
je šetrná ke sluchu. vše pro vytvoření příjem-
ného, uvolňujícího prostředí, které přispívá 
ke generování nové energie potřebné ke 
zvládání denní práce.

aby byla stále udržována vysoká 
úroveň kreativity a inspirace, a aby se 
neztratily žádné záblesky génia, jsou po 
celé kanceláři rozmístěny tabule flipchart.

v  kanceláři pracuje celkem okolo 
900 lidí a plocha kanceláře mírně přesa-
huje 9 000 metrů čtverečních.

rychlá fakta o 
společnosti schneider 
electric 
společnost schneider Electric je  
globální energetická specializovaná 
firma s  více než 130 000 zaměst-
nanci a provozy ve více než 100 zemích. 
společnost se soustřeďuje na energe-
tickou účinnost a nabízí integrovaná 
řešení v oblastech automatizace, 
nepřerušitelného napájení, distribuce 
energie a energetických instalací. 
 společnost schneider Electric je 
zalistována na francouzské burze 
cenných papírů v Paříži a její roční 
prodej má objem více než 20 miliard Eur.



D₂.s = 9,6 dB

₇₀

₆₅

₆₀

₅₅

₅₀

₄₅

₄₀
₁ ₃ ₅ ₇ ₁₀

40

E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e
Fotografie: Pekka agarth

vzdálenost od zdroje (m)

Ú
ro

ve
ň 

tla
ku

 v
zd

uc
hu

 l p
,a

  (
dB

)

úchvatná ocelová fasáda v oulu – 
nová Budova životního prostředí ve 
městě.

rychlost prostorového rozkladu 
d₂.s ukazuje, jak se zvuk se 
zdvojnásobením vzdálenosti snižuje. 
čím vyšší je hodnota, tím kratší 
vzdálenost zvuk urazí. Hodnota 
d₂.s naměřená v Budově životního 
prostředí v oulu splňuje cílovou 
hodnotu ≥7 dB, která je předepsána 
v mezinárodní normě pro akustiku 
otevřených kanceláří (iso 3382 
3:2012).

kromě kvalitní akustiky místností patřily 
k prioritním oblastem také možnosti úprav 
prostor a využití přirozeného světla.

„Někteří zaměstnanci mívali vlastní 
kanceláře a právě začali pracovat v ote-
vřené kanceláři. Proto pro nás bylo velmi 
důležité, abychom měli prostředí, kde se 
lidé mohou soustředit a kde panuje klidná 
pracovní atmosféra“, říká administrativní 
manažer Päivi saari.

„máme také vynikající, světlé pracovní 
prostředí, které je dostatečně tiché. Nyní, 
když všichni pracujeme ve stejné budově, 
je spolupráce mezi různými jednotkami 
mnohem snazší, než tomu bývalo dříve.“

odpovědným architektem byl jyri koti-
lainen ze společnosti architektů vauhtiviiva 
oy.

„kromě zvukově absorpčních materiálů 
byly dalšími důležitými prvky zešikmené 
stropní plochy a dřevěné glazující korálky 
použité ve skleněných stěnách. rozptylují 
zvuk a zkracují dobu dozvuku“, vysvětluje.

dalším akustickým opatřením byla insta-
lace akustických stěnových panelů nejméně 
na dvě stěny kancelářského prostoru.

aby se snížila úroveň rušivého hluku, 
byly vytvořeny speciální místnosti pro tele-
fonní hovory, a také vznikly samostatné 
prostory pro kopírky.

„Pro ústřední chodby jsme vybrali 
akustický stropní systém s hranou dg. tato 
specifická instalace byla zvolena proto, že 
panely skrývají důkladně veškerou techno-
logii. Při demontáži je lze vyklápět přímo    
dolů“, pokračuje jyri kotilainen.

aby bylo možné budovu snadno pře-
organizovat, byly klimatizace a osvětlení 
naplánovány s takovou předvídavostí, že 
lze postavit nové oddíly místností, aniž by 
to s sebou neslo nadměrné náklady.

to znamená, že byla značně prodlou-
žena doba životnosti budovy.

žádné úvahy o vyhazování
životnost fasády bude také dlouhá, 
protože je obalena v zásadě přírodním 
materiálem – ocelí. avšak není to ledajaká 
ocel – je to patinující ocel corten. tento 
typ oceli byl vyvinut v usa ve 30. letech 
20.  století. jedná se o slitinu s  příměsí 
mědi, která lépe odolává povětrnostním 
vlivům, než uhlíková ocel. ocel corten 
zažívá globální renesanci mezi architekty 
a používá se nejen pro mosty, které jsou 
nejběžnějším využitím pro tento typ oceli 
odolné proti korozi.

v oulu, největŠím městě na severu Fin-
ska, došlo k přesunu části místních úřadů 
do budovy s výrazně ekologickým profilem.

Přirozené denní světlo bylo v pětipat-
rové budově o 11 000 metrů čtverečních 
využito nejlepším možným způsobem.

atraktivní, hnědočervená fasáda je 
vyrobena z materiálu, který je momentálně 
mezi architekty velmi oblíbený a signalizuje 
jasné zaměření na přírodní materiály.

uvnitř je budova postavena tak, aby 
bylo v  případě potřeby možné změnit 
rozvržení místností bez nutnosti rozsáhlých 
a nákladných opatření. jak se požadavky 
mění, lze otevřené kanceláře snadno pro-
měnit v kanceláře typu „buňka“ a opačně.

to je do značné míry v  souladu se 
současnými trendy v  životním prostředí, 
v tomto případě s prostředím v kancelářské 
budově, která má přibližně 260 zaměst-
nanců. Budova životního prostředí v oulu 
je sídlem technického střediska, odboru 
pro regulaci staveb a odboru životního 
prostředí města oulu a je také domovem 
technických služeb blízkých obcí, které jsou 
k oulu připojeny.

Protože téměř polovinu interiéru tvoří 
kancelářské prostory, hrál problém akus-
tiky místností ústřední roli v plánování nové 
budovy.

kvalitní design znamená kvalitní 
akustiku místností
cílem bylo vytvořit tiché kancelářské pro-
středí, kde by byla minimalizována úroveň 
hluku a šíření zvuků, které se vyskytují 
v mnoha kancelářích otevřeného typu.

akustika místnosti byla také výzvou 
v prostorné vstupní hale, vzhledem k jejímu 
vysokému stropu a rozsáhlým skleněným 
plochám. ta spojuje dva oddíly kanceláří a 
je domovem prostoru recepce a restaurace.

přirozený krok 
u Nové BudovY v oulu
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Fotografie: Pekka agarth

Fotografie: Pekka agarth

u otevřených kanceláří 
jsou obvykle nejdůležitější 
složkou ovlivňující akustické 
soukromí zvukové odrazy 
od stropu. 
(Wang c, Bradley 2002)

prostorné, jasné a přívětivé. 

chodby jsou nejrušnějšími oblastmi kanceláří. nejvyšší třída zvukové 
absorpce (a) omezuje úrovně hluku a šíření zvuku. s takovýmto akustickým 
stropním systémem je snadné získat přístup k instalacím a inženýrským sítím nad 
podhledem. 

„pro centrální chodby jsme zvolili 
akustické systémy ecophon focus™ 
s hranou dg. tato specifická instalace 
byla zvolena proto, že snadno 
demontovatelné panely skrývají 
důmyslně instalace a inženýrské sítě 
nad podhledem. při demontáži je 
lze snadno vyklápět přímo dolů“, 
vysvětluje architekt jyri kotilainen.

architekt: vauhtiviiva oy

akustické systémy od společnosti ecophon:

ecophon focus™ dg

ecophon Wall panel™ a
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jak paraván zlepšuje akustické 
prostředí v otevřených 
kancelářích?
využívání paravánů v  otevřených vel-
koplošných kancelářích představuje 
praktický nástroj pro zvýšení soukromí mezi 
sousedními pracovními stanovišti. Paraván 
kombinovaný s akustickým stropním pod-
hledem s vysokou hodnotu ac (artikulační 
třída srozumitelnosti řeči), nejméně 180 
podle standardu  astm E1110, zlepší 
průchozí ztrátu a sníží přenos hluku mezi 
pracovními stanicemi. je důležité upozornit 
na to, že paraván ovlivňuje zvuky na střední 
a vysoké frekvenci, jako je například řeč, 
spíše než nízkofrekvenční zvuky.

musejí paravány tlumit zvuk?
obecně je prospěšné, jsou-li obě strany 
paravánu pokryty silnou vrstvou porézních 
zvukově absorpčních materiálů. v případě, 
že je několik pracovních stanic uspořádáno 
do řady a jsou odděleny paravány, zvu-
kově absorpční materiál zabrání odrazům 
zvuku mezi paravány a tím sníží úroveň 
hluku mezi nimi. (viz obrázek.)
Paravány se zvukově absorpčním materi-
álem na obou stranách také přispívají ke 
kvalitnímu pohlcování zvuku v místnosti a 

jak důležité jsou paravány pro akustické prostředí? co bychom měli 
mít při výběru paravánu na paměti? abychom zodpověděli tyto otázky, 
požádali jsme dva odborníky na akustiku, erlinga nilssona (phd) a 
Helene sallenhag (Bsc) o trochu detailnější popis paravánů.

jak se měří účinnost paravánu?
snížení úrovně hluku v bodě příjmu při nain-
stalovaném paravánu se nazývá průchozí 
ztráta. Průchozí ztráta představuje běžný 
způsob kvantifikace účinnosti paravánu.

jak vysoký musí být paraván?
aby byl paraván účinný, nesmí být vidět 
zdroj zvuku z pozice příjemce. výzkumy 
naznačují, že paraván by měl mít výšku od 
podlahy nejméně 1,3 m, aby byla osoba, 
která je zdrojem zvuku (například když 
telefonuje) a přijímající osoba (kolega) 
vsedě pod úrovní paravánu.

jakým způsobem lze zvýšit 
účinnost paravánu?
Zavedením akustického stropního systému, 
akustických stěnových panelů nebo jiných 
typů zvukově absorpčních materiálů se 
zvýší stínící účinek paravánu. v otevřených 
kancelářích by měl být strop nejlépe 
zcela pokrytý vysoce účinným zavěšeným 
akustickým stropním podhledem. Pokud se 
pracovní stanoviště nacházejí daleko od 
zdí nebo pokud jsou stěny osazeny akus-
tickými nástěnnými panely, podobalo by se 
akustické prostředí situaci venku, a bylo by 
možné plně využít účinky paravánu.

jsou paravány nutné vždy?
ve většině případů postačuje k akustickému 
ošetření obyčejné místnosti zavěšený 
akustický stropní systém. Příležitostně je 
nutné zdůraznit akustické požadavky kvůli 
činnostem, které se zde odehrávají, nebo 
kvůli architektonickému designu místností. 
v takových případech mohou být řešením 
paravány nebo jiné systémy, jako jsou 
například akustické stěnové panely.

kdy je vhodné nainstalovat 
paravány?
v akusticky náročných prostředích, jako 
jsou například otevřené prostory. má-li 
být zajištěno soukromí řeči mezi pracovišti 
v otevřených prostorech, nebo pokud je 
třeba vytvořit méně hlučné oblasti v průmy-
slových prostorách.

jak fungují paravány?
Hlavním účelem paravánu je fungovat jako 
štít mezi zdrojem zvuku a jeho příjemcem, 
čímž dochází ke snížení úrovně hluku na 
pozici příjemce.

a co umístění paravánů?
obecně by se paraván měl nacházet 
blízko zdroje zvuku nebo blízko příjemce. 
umístění uprostřed je méně účinné.

jak FuNGují
paravánY?
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Paravány se zvukovou absorpcí

Paravány bez zvukové absorpce

Úroveň hluku 
(akustického tlaku) 

dB(a)

v případě paravánů bez zvukové absorpce (červená čára) nepokračuje mezi dvěma protilehlými 
paravány úbytek tlaku vzduchu se vzdáleností (rovná čára). v důsledku mnoha odrazů zvuku mezi 
paravány bez akustické absorpce je úroveň hluku mezi paravány víceméně konstantní. v případě 
paravánů se zvukovou absorpcí (žlutá čára) úroveň hluku (akustického tlaku) nadále klesá i mezi 
paravány, když se pohybujeme směrem pryč od zdroje zvuku.

tím i ke kvalitnímu akustickému prostředí. 
v místnostech, kde strop nelze zcela pokrýt 
zavěšeným akustickým stropním systémem, 
jako je tomu například v případě tepelně 
aktivních stavebních systémů (taBs), 
bude mít dodatečná tlumení, zajišťované 
paravány, významný přínos pro akustické 
podmínky v místnosti.

kromě průchozí ztráty jste 
jmenoval několik dalších věcí, 
jako je například schopnost 
zvukové absorpce a rozměry, 
které jsou pro výkon paravánu 
důležité. odrážejí se v normě?
Ne, v  současnosti nikoli. Probíhá však 
revize normy iso 10053, která by mohla 
vést k  zahrnutí většího počtu vlastností, 
než je pouze průchozí ztráta. jedná se 
například o ekvivalentní oblast absorpce 
při měření účinnosti paravánu.
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architekt: reflex arkitekter

akustické systémy od společnosti 

ecophon: ecophon focus™ ds

leed ve Švédsku
kancelářská budova ve stockholmu. 
osm pater, s restauracemi v přízemí. První 
budova ve švédsku, která obdržela certi-
fikaci lEEd.
Hodnocení: Zlaté.
majitel nemovitosti: společnost vasakronan
kanceláře: 10 426 m²

níže uvádíme některé příklady „ekologických budov“, které jsou domovem 
kancelářských prostor, kde jsou lidé a životní prostředí hlavními prioritami. 
akustické prostředí bylo v neposlední řadě přesunuto na vysokou pozici 
v seznamu priorit, přičemž společnost ecophon šířila znalosti a rady a 
doporučovala dodávané akustické systémy. Budovy splňují požadavky 
norem leed, Breeam nebo HQe.

důvodY pro výBěr
vENkovNíHo a
vNitřNíHo ProstřEdí
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architekt: rkW

akustické systémy od společnosti 

ecophon: ecophon master™ B

architekt: Hobo architecture

akustické systémy od společnosti 

ecophon: ecophon solo™

ecophon gedina™

architekt: společnost mouchel

akustické systémy od společnosti 

ecophon: ecophon focus™ e Wing

ecophon solo™

ústředí ve francii
Pojišťovací společnost maaF investovala 
do tepelných stropních nosníků, aby ušetřila 
energii ve své kanceláři ve francouzském 
městě chauray. je klasifikována podle 
normy HQE (Haute Qualité Environmen-
tale), což je francouzský systém klasifikace 
prostředí, jako budova třídy BBc (Bâtiment 
Basse consommations) a BEPos (Bâtiment 
à Energie Positive).
kanceláře: 8 100 m²

leed v německu
mk3 severní stanice, deutsche Bahn aG, 
Berlín. Na místě o rozloze 9 550 čtve-
rečních metrů v  těsné blízkosti nového 
ústředí Federální zpravodajské služby na 
chausseestraße a několik minut chůze od 
hlavního nádraží v Berlíně se plánuje roz-
šíření centrálních administrativních oddělení 
společnosti deutsche Bahn aG na severní 
stanici. Předávání projektu lEEd.
certifikace: cetifikace lEEd (zlatá)
Hrubá podlahová plocha: 50 980 m²
realizace: 2009 – 2010

Breeam ve velké Británii
rada hrabství durham, seaham, st john’s 
square. Budova je sídlem veřejné knihovny 
a kavárny a také je domovem kanceláří pro 
radu hrabství durham a radu města sea-
ham. stavební projekt s tepelnými stropními 
nosníky (taBs). klasifikace BrEEam.
Hodnocení: velmi dobré.
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Fotografie: saint-G
obain Ecophon

akustický stěnový panel 
ecophon Wall panel™
Ecophon Wall Panel™ je systém akus-
tických stěnových panelů v široké paletě 
barev a vzorů, vyvinutých profesionálními 
designéry.

jelikož jsou stropy a stěny největšími volnými plochami v místnosti, můžeme 
právě jejich pomocí ovlivnit celkový pocit z prostoru. jsou to také plochy, které 
rozhodujícím způsobem ovlivňují splnění požadavků na kvalitní akustické 
prostředí. využijte je co nejvíce!

vytvořte si vlastní místnost!
celá řada tvarů, barev a vzorů na stěny 
a stropy, volně zavěšené akustické prvky 
a panely, které lze nainstalovat v  růz-
ných vzdálenostech. možnosti vytvoření 
vlastního charakteru místnosti jsou téměř 
nekonečné.

ecophon solo™ circle na stropě i na stěnách hokejového stadionu na jihu Švédska.

v současnosti existuje široká nabídka 
akustických prvků v  estetickém prove-
dení, které přispějí k vytvoření charakteru 
místnosti. rozsáhlý sortiment společnosti 
Ecophon splní všechny estetické nároky 
a také důležité požadavky na dosažení 
nejlepší třídy zvukové absorpce (a).

estetika a akustika
ProstřEdí jdou ruku v rucE
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ecophon solo™
volně zavěšené akustické prvky Ecophon 
solo™ se dodávají buď v 10 geometric-
kých tvarech v  řadě solo regular nebo 
pro ty, kdo chtějí vytvořit vlastní konkrétní 
tvar, v provedení solo Freedom. díky třem 
různým závěsným systémům se nabízí 
nekonečné možnosti pro individuální řešení.

systém Ecophon solo lze kromě zavě-
šení instalovat také na stěny a to v různých 
vdálenostech.

akustický stěnový panel ecophon Wall panel ™ c/ muralis, vzor glory v kanceláři 
společnosti ecophon v praze v české republice.

akustický stěnový panel ecophon Wall panel™ c/ texona 
v barvách chilli, sea salt, tangerine a garlic. jsou 
nainstalovány pomocí profilů connect thinline profil a 
connect dělicí profil v kancelářích společnosti Wooninc 
v eindhovenu v Holandsku.

ecophon solo™ square na vysoké škole Whitstable community college ve velké 
Británii.

navštivte stránky www.
ecophon.com a vyhledejte 
si výrobky systémových řad 
ecophon solo™ a ecophon 
Wall panel™. nechte se 
inspirovat novou řadou.



Bezplatný

odBěr!

eco – for sustainaBle design bude k dispozici ve čtyřech různých verzích, po 
jedné pro každou z našich koncepčních oblastí: kancelářské prostory, vzdělávací 
zařízení, zdravotnická zařízení a průmyslová zařízení s hygienickými požadavky.
 chceme vám poskytnout nezbytné znalosti a rady pro ovlivnění nebo přijetí správ-
ných rozhodnutí během plánování prostředí, kde lidé tráví čas, pracují a komunikují.
 k odběru magazínu Eco – For sustainable design se můžete bezplatně přihlásit 
na webu www.ecophon.com/eco, kde vyplníte své údaje a uvedete, co vás zajímá: 
kancelářské prostory, vzdělávací zařízení, zdravotnická zařízení nebo průmyslová 
zařízení s hygienickými požadavky. odběr magazínu můžete kdykoli zrušit.
 chcete si přečíst čtyři předchozí vydání magazínu Eco – For sustainable design?  
Navštivte stránky www.ecophon.com a přečtěte si je online nebo si je stáhněte ve 
formátu PdF.

www.ecophon.com/eco

lidé využívají řeč a sluch 
k výměně myšlenek, názorů a 
zkušeností. kvalitní akustické 
prostředí přispívá k našemu 
dobrému pocitu.

tento magazín je zaměřen na trvale 
udržitelný design interiérového prostředí. 
naším cílem je zvýraznit prostředí interiéru, 
a to jak z praktického, tak z estetického 
pohledu, a stanovit si jako přední prioritu lidi, 
účinnost a dobrý životní pocit a celkovou 
pohodu.


