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Děkujeme Vám za Váš zájem o e-book, který se zaměřuje na pomoc a poradenství při výběru akustické pěny a vychází 

z našich praktických zkušeností a realizací za posledních několik let. 

Připravili jsme pro Vás mnoho užitečných rad a tipů, jak akustickou pěnu vybrat – každý bod obsahuje naše doporučení 

pro použití akustické pěny na konkrétní prostory či situaci. Pokud máte zájem o využití akustické pěny v jiném typu 

prostor, než jaké jsou uvedeny v tomto eBooku, kontaktujte nás. Rádi Vám zdarma poradíme.  

Tým Akustická-pěna.cz 
„Pokud Vám cokoli nebude jasné, nebo se budete chtít na něco zeptat, můžete 

nás kontaktovat na telefonu 773 835 592, popř. email –  

fryc@akusticka-pena.cz.  

 

mailto:fryc@akusticka-pena.cz
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Akustika v klubech, kavárnách a podobných místech náročnějších na estetiku 
Při akustických úpravách například v klubu řešíme kromě funkčnosti také estetiku a způsob uchycení. V případě, že nechcete lepit, ale 

nainstalovat pěnu jinak, aby byla po čase odnímatelná, ať už z důvodu údržby, nebo stěhování, existují mnohé elegantní a levné alternativy, které 

lepení nahradí.  

Typy pěn do klubu 
Je mnoho důvodů, proč v klubech, kavárnách či podobných prostorách řešit akustiku. Těmito důvody bývá hudební produkce, či příjemné 

akustické prostředí pro konverzaci. Podle způsobu využití prostoru se odvíjí i velikost a tvar použitých profilů.  

Pokud tedy chcete jak dobrou akustiku, tak vzhled prostor, doporučujeme vybírat si ze sekce akustických pěn pro design. Ty vyvíjíme tak, aby 

jejich výroba nebyla zbytečně drahá, tedy s minimem odpadu a samozřejmě se vždy inspirujeme základními ověřenými pěnami, jako je 7 cm hrot.  

Dodržujeme tedy základní pravidla tvarů proto, aby pěny s hezky vypadajícím profilem také dobře akusticky fungovaly a dalo se snadno určit 

frekvenční rozhraní. 

Ve větších klubech, kde je stage a větší prostor pro publikum doporučujeme použití Cutteru. Je esteticky 

zajímavý a v těchto větších a akusticky náročnějších prostorách dobře funkční. Tento profil jsme například 

použili v Ostravském klubu Barrák (bývalá Tančírna, viz. obrázek vpravo). 

V klubech menších jsou velmi oblíbené V profily, které se dají díky dílům 50 x 50 cm vyskládat do 

zajímavých dlaždic a šachovnic. Pokud si chcete s estetikou vyhrát, lze do barů a kaváren pro snížení 

běžného šumu, kterého je v barech více než dost, použít hezké a nenápadné akustické obrazy. O těch se 

dozvíte více v kapitole akustické obrazy. 

V klubech, kde probíhají nějaké akce, tedy spíše v tmavších hudebních klubech se používají tmavé, 

standardní, antracitově zbarvené pěny. Je to dáno tím, že tmavé jsou méně náročné na údržbu. Nejdou na 

nich vidět ani po delší době známky cigaretového kouře apod. Samozřejmě existují kluby a kavárny, kde jsou žádoucí světlejší barvy, především 

http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/cutter-9cm-samozhasivy
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/v-profil-7cm
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kvůli světelným podmínkám. Tam doporučujeme použití světlých pěn, které také máme k dispozici. Moc zajímavě také vypadá světlá v kombinaci 

s tmavou. 

Akustické difusory 
V klubech, kavárnách i podobných prostorách také doporučujeme použít akustické difusory. Je to skvělý designový doplněk a plní funkci jako 

dodatečný pohlcovač v prostoru. Skvěle funguje v místech s velkou rozlohou. Jednoduše se zavěšuje na lankách. Dá se spustit od stropu v různých 

výškách. Celkově upravuje akustiku v prostoru od mluveného slova návštěvníku u svých drinků, až po produkovanou muziku ve Vašem klubu, 

nebo kavárně. Lze jej použít tam, kde není možné polepit strop, nebo kde je již strop akusticky řešen například z akustických podhledů. 

Samozřejmě mohou naše akustické difuzory skvěle doplňovat také akustickou pěnu na stropech a stěnách. Jsou vcelku levné a vypadají skvěle.  

 

 

 

Jde zkrátka o to, že když polepíte stěny v místech, kde je přístup lidské 

ruky, mohli by Vám to návštěvníci oškubávat. Doporučuji stěny lepit od 

výšky 2,5 m nad zemí. Za repra, které Vám visí pravděpodobně v rozích, 

umístěte basstrap. Silné bedny mívají moc silné zpětné rázy. Pamatujte, 

že cívka v reproduktoru kmitá na obě strany (zepředu dozadu). Zbytečně 

Vám jde hluk do konstrukce klubu a hlavně se od toho místa odráží. 

Bednu pak umístěte 20 – 30 cm od basstrapu. V případě, že máte dance-

hall kde je strop velmi vysoký (4 a více m), Doporučujeme strop zavěsit. 

Ale nebavíme se tady o drahých a náročných konstrikcích. Stačí akustické 

panely nalepit na polystyrén (nepodporuje hoření) a tyto kazety pak 

zavěsit jednoduše ze stropu dolů na lankách. 

Tip na instalaci:  V klubech, restauracích apod. doporučujeme ze 100% pokrýt především strop. Ten je klíčový. V případě, že je 

strop vyšší něž 3 m, pak také podél stropu na stěnách udělat borduru (cca 0,5 široký pás podél stopu). Strop doporučujeme proto, 

že zakryje velikou plochu, navíc strop hraje v akustice obrovskou roli a také už pak nemusíme dávat tolik pěny na stěny.  
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Akustika v domácnosti 
Důvodů pro vylepšení akusticky v domácnosti je mnoho: 

 domácí studio 

 domácí nahrávání 

 akustika při domácím kině 

 poslech hudby 

 estetika 

Čím dál víc se setkáváme s šikovnými lidmi, kteří milují hudbu a chtějí mít dobrý prožitek z jejího poslechu na svých kvalitních aparátech, nebo 

s muzikanty, kteří si rádi nahrávají, či mixují své výtvory. To je dobře! A my víme, že Hudba umí být dosti dobrý zážitek. 

Tipy pro domácí muzikanty a majitele studií: 
Při domácím řešení akustiky máte hned 5 alternativ jak docílit vhodných podmínek pro čisté nahrávky a ostrý zvuk, který je samozřejmě žádoucí, 

aby dokonale vyzněl Váš hudební nástroj bez okolního zkreslení a také abyste mohli pracovat se zvukovými procesory ve vašich nahrávacích 

zařízeních. Sám jsem kytarista, bydlím v paneláku a mé doporučení vychází z vlastního přesvědčení a zkušeností. 

1. Mobilní akustický paraván 

2. Trvalá akustická izolace 

3. Odnímatelná akustická izolace 

4. Akustické mobilní boxy 

5. Vestavěná akustická komora 

6. Akustické obrazy – exkluzivní design 

Pojďme se na jednotlivé možnosti řešení podívat blíže.  

 

http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/akusticky-paravan
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 Mobilní akustické paravány 
 

Hlavní výhody: Snadno je převezete kamkoli, skladné, účinné, nic nelepíte. 

Rozložíte, zahrajete, složíte, zasunete zpět pod postel… Vyrobeny ručně 

z kvalitního dřeva a akustické pěny.  Podívejte se na detailní video. 

Nevýhoda: Akustické paravány jsou cenově náročnější. 

Na domácí hraníčko Vám postačí 1 – 2 paravány. Ze dvou lze udělat kostku 1x1 

M, to je dostatek místa pro nahrávání zpěvů, kytar, dechů apod. K bicím už 

potřebujete minimálně 3.  

Kromě akustiky Vám paravány částečně vyřeší také hlučnost z okolí a to ať Váš 

nástroj, či zpěv nejde tolik do okolí a také aby okolí nerušilo vás. Určitě znáte, ty 

chvíle, když se zavřete do pokoje, že si něco nahrajete a někdo vedle v kuchyni 

začne mýt nádobí  Více o paravánech se dozvíte v jednom z našich videí, kde 

jsme vcelku poctivě tyto paravány otestovali. Podívejte se na video zde.   
Atributy paravánu: 

- výška 200cm, šířka 100cm, síla 10 cm 

- velká kolečka z plastu pro snadnou manipulaci 

- kvalitní zpracování, zadní desky sololit, rám dřevotříska s povrchovou 

úpravou dýhy 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=03K4jg8gkxI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CUIzID5ToKA
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Trvalá akustická izolace 
Použití trvalé akustické pěny je celkem jasné. Akustickou pěnu zkrátka nalepíte. O lepení se podrobně dovíte v kapitole lepení a řezání akustické 

pěny.  

Sinus postačí v menších místnostech pro amatérské nahrávky. Chceme-li být trošku víc profi, doporučil bych standardně hroty 7cm, které se 

používají všude ve světě v nahrávacích studiích. Ale volba profilu samozřejmě záleží na tom, co se odehrává v akusticky upravované místnosti.  

Cílový je hlavně strop, je to totiž nejpoužitelnější plocha a také jeho výška nám v místnosti rozhoduje o nárocích na skickou izolaci. Ideál světlé 

výšky stropu je 230 cm. Na stěnách postačí zdobivé ornamenty a pásy akustické pěny za a před reprem a v dráze úhlového rozptylu vedoucího 

z reproduktoru. Optimum je udělat 60% ploch v místnosti. Více bych nedělal, v přetlumených místnostech už jsem byl a není to moc příjemné pro 

ucho.  

Jak uvažovat při rozmisťování pěny vidíte na obrázku vpravo 

Jak je vidět na obrázku, opravdu nám stačí obložit jen cca 60 % stěn 

v prostoru.  

Když pěnu umístíme na správná místa, efekt se zvyšuje. Je třeba počítat 

s tím, že každý reproduktor má svůj rozptyl. Každopádně u každého je to 

jinak, záleží na jeho síle, průměru, tvaru a materiálu membrány apod.  

Určitě se to dá složitě vypočítat, nebo požádat o tuto informaci výrobce, 

kde je malá pravděpodobnost jejich odpovědi. Vycházejme tedy 

z extrémního rozptylu v úhlech od 30°. Touto úvahou rozhodně nic 

nezkazíme a ještě máme případné rezervy, když repro na našem stole, 

zemi, nebo stojanech budeme nějak vytáčet, ať hraje na nás.  
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Je to jen o představivosti. Uvažujme o zvuku proudícího ze zdroje, jako o 

paprscích s tímto rozptylem. Uvažujme, kde proudí a jak se v místnosti chová. 

Jako světlo, které se odráží od zrcadel. Když na místo zrcadel dáme akustickou 

pěnu, zvuk se do pěny pohltí, tím nevznikají sekundární (odražené) zvukové 

vlny a poslech je příjemný… 

Pro nadšence si dovoluji pro tuto problematiku použít úryvek z publikace o 

akustice od Pana Dr. Sýkory: 

„Prostorová akustika tedy zkoumá osud zvukového signálu v prostoru, 

ohraničeném (případně přímo uzavřeném) překážkami, jakými jsou například 

stěny. Zajímá se o to, kudy se zvukový signál pohybuje a co se s ním přitom 

děje. Při popisu tohoto dění se vychází z představy zvukového paprsku. Zvuk je 

sice ve své podstatě vlnění, jak jsme si však již řekli, zvukový signál se v homogenním prostředí od svého zdroje šíří víceméně přímočaře, takže 

využití analogie s paprskem třeba světelným je docela namístě. A pokud je zapotřebí pracovat s vlnovou představou, používá se pojmu 

vlnoplochy. Zvukové vlny, paprsky a vlnoplochy si tedy poletují v prostoru a prostorová akustika v první řadě potřebuje vědět, co se s nimi stane, 

když do něčeho narazí. Tedy, co to vlastně znamená - narazí. Zatím jsme si popisovali, co se děje, když se zvuková vlna šíří vzduchem. Při takovém 

šíření narážejí do sebe navzájem molekuly plynů tvořících vzduch.  

Něco jiného se bude dít, když na předpokládané dráze vlny najednou přestane být vzduch a začne tam být něco jiného, třeba zeď, obecně tedy 

pevná překážka. Molekuly plynu začnou narážet do molekul materiálu tvořícího překážku, a co se v takovém případě stane, je velice složité a na 

přesný popis velice náročné dění, jehož konkrétní podoba závisí především na tom, jaké vlastnosti překážka má. Pro potřeby prostorové akustiky 

není třeba znát, co se děje s jednotlivými molekulami, postačí, když toto dění popíšeme s pomocí paprsků nebo vlnoploch. 
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Schematicky je toto dění naznačeno na obrázku níže 

 

 

 

 

 

Schéma naznačuje tyto základní jevy: 

1. Při dopadu paprsku na rozhraní se část energie odrazí, zbytek vnikne do překážky 

2. Zbývající energie se šíří materiálem překážky v podobě zvukových vln v pevném prostředí a při tomto šíření se část zvukové energie mění 

na teplo, takže zvukové vlny se tlumí 

3. Část zvukové energie šířící se překážkou vystoupí na druhé straně překážky (resp. přepážky), část se prostřednictvím odrazů uvnitř 

překážky vrátí – samozřejmě dále utlumená – zpět do té části vzduchového prostředí, odkud přišel primární paprsek. 

Takto detailní rozbor zpravidla pro prostorovou akustiku není nutný, obvykle vystačíme s tím, že při dopadu paprsku na materiálové rozhraní se 

prostě odrazí jen jistá část energie. Poměr množství odražené energie k dopadající je popsán činitelem odrazivosti, v prostorové akustice však 

zpravidla pracujeme s činitelem pohltivosti, který je označován řeckým písmenem α a rovná se doplňku činitele odrazivosti do jedné (jedna mínus 

činitel odrazivosti). Jak vyplývá ze schématu na obrázku, udává sice činitel pohltivosti ztráty energie při odrazu, ve skutečnosti ale nemusí jít nutně 

o pohlcování v pravém slova smyslu, poněvadž část energie, která se neodrazila, může být např. vyzářena někam jinam. 

Používání termínu „činitel pohltivosti“ je však natolik vžité, že nemá smysl vymýšlet si pro popis„energetické bilance“ odrazu něco jiného. 
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Při dopadu zvukové vlny (nebo paprsku, je-li libo) na materiálové rozhraní se odrazí tím větší poměrná část energie, čím více se mechanické 

vlastnosti odrážejícího materiálu liší od vlastností vzduchu. Jde hlavně o hustotu resp. hutnost a tuhost (hustotou v tomto případě rozumíme to, 

co se dříve nazývalo specifická váha nebo specifická hmotnost). V běžném jazyce to lze vyjádřit tak, že čím je materiál tvrdší, těžší a kompaktnější, 

tím lépe odráží zvuk. Ta kompaktnost je velmi podstatná, existují totiž materiály, které jsou sice tvrdé a těžké, avšak pórovité a díky pórovitosti 

podstatně více zvuku pohltí, nežli odrazí. K tomu se vrátíme později. A je tady ještě jedna důležitá okolnost – překážka zvuk odráží pouze v 

případě, že její rozměry jsou srovnatelné s vlnovou délkou dopadajícího zvuku anebo jsou větší. Dá se říci, že vlna o dlouhé vlnové délce „nevidí“ 

malou překážku a při svém šíření ji jaksi „ze všech stran obejde či obteče“. Hranice mezi tím, co je akusticky malé a co velké, přitom není ostrá – je 

to spíše jakési pásmo někde mezi čtvrtinou vlnové délky a vlnovou délkou. Fyzikálně se to popisuje velmi složitě, takže se raději spolehnu na 

představivost a intuici čtenářů. 

Něco podobného funguje i v případě samotného odrazu ve vztahu k hladkosti či nerovnosti povrchu. 

Pokud je odrazná plocha rovná a hladká, je odraz zrcadlový; pokud je zakřivená nebo nerovná, dochází k rozptylu zvuku, přičemž o míře 

zakřivenosti či hrbolatosti v souvislosti s rozměry nerovností platí opět to, co se táhne jako červená nit celou akustikou - co je menší než zhruba 

čtvrtina vlnové délky, to zvuková vlna „nevidí“, takže stěna je pro ni hladká, jestliže nerovnosti na ní jsou menší než ona čtvrt-vlna.“ 

(název publikace: Prostorová akustika na statku i v chaloupce I.) 

Nyní už zbývá pěnu přilepit, čím jak, se dozvíte v kapitole lepení akustické pěny. 
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Odnímatelná akustická izolace v místnosti 
V případě, že nechceme místnost dlouhodobě “poznamenat“ instalací akustické pěny lepidlem, či jinými spojovacími materiály, nabízí se hned 

několik jednoduchých a praktických řešení. Pojďme představit ty nejčastější.  

Pověste si pěnu v rámech, jako obraz. Když pěnu do rámu navíc zapustíte, lze přes tento rám přetáhnout jakoukoliv prodyšnou látku. Je opravdu 

důležité, aby látka byla naprosto prodyšná. Může mít na sobě obrazec, dekorativní prvky, nebo jen čistě jen z barevné látky. Tohle se hodí 

především do bytových prostor, kde není žádoucí mít na stěnách šedivé akustické pěny.  

Praktické, jednoduché. V případě, že se Vám nechce dělat ze dřeva rám, nebo Vám to přijde moc složité, tak jednoduše akustický panel nalepte 

na polystyren, nebo sololitovou desku a tu pak zavěste na jediný vrut jako 

dekoraci.  

Připevnění pěny na dřevenou konstrukci 

Tento způsob je už spíše lahůdkou pro opravdové kutily a labužníky v oboru. 

Velkou výhodou tohoto připevnění je to, že nepoškodíte zdivo. Také si při tomto 

způsobu můžete udělat tzv. mobilní akustickou zídku. Nachází to uplatnění např. 

v klubech, kde se při koncertě, nebo větší hudební reprodukci akustické zídky 

použijí a po akci se opět odnesou pryč. Při tomto použití je také možné zvýšit 

účinnost pěny, jelikož mezi akustickým panelem a zdí díky hranolům vzniká ještě 

vzduchová mezera. Navíc dřevo bude sloužit jako kvalitní rezonátor při těžkých 

basech. Konstrukci pak připevníme ke stěně jen na pár vrutech, můžeme ji jen 

zavěsit, nebo, nejjednodušeji, jen opřít o stěnu. 

 

 

Tip: Doporučujeme, jako jednu z vychytávek na basy, zavěsit na strop v dané místnosti dřevěnou mříž. Měla by být z těžšího dřeva, 

takže cokoliv kromě smrku. Vhodná je také dřevotříska. Je levná a těžká. 
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Mobilní boxy - acoustic mobile box 
Tento malý, praktický pomocník vám v některých případech ušetří čas i peníze, které jsou spojeny 

s lepením stálých akustických izolací či skladování větších paravánů. Na akustickém boxu, kromě 

jiného, oceníte jeho skladnost a přenosnost. Je dodáván s cestovní taškou. 

Využití: zpěváci, speakeři, dabéři, rádioví moderátoři, ale také hráči na dechové nástroje.  

Box umístíte na stůl a umístíte do něj mikrofon. Pak mluvíte, zpíváte, nebo hrajete např. na klarinet 

přímo do boxu. Výsledek záznamu je velmi srovnatelný s tím, jako byste měli celou místnost 

vylepenou akustickou pěnou. Akorát tohoto malého akustického pomocníka potom sbalíte, hodíte 

na rameno a jdete o dům dál.  

Kromě vytvoření čisté, suché nahrávky pro další zpracování bez prostorového šumu a halu, také 

boxem eliminujete případný ruch z okolí. Takže se tento box hodí například pro dokumenty točené 

a zároveň mluvené přímo venku. Akustický box najde uplatnění nejen v profi branži. Hrajete-li v kapele a nahráváte si doma zpěvy a vokály nebo 

mixujete do hudby vlastní dechové nástroje, tohle je přímo pro Vás.  

Co se týče studiového využití, akustický box lze upevnit na stojan.  

Určitě každý v praxi ocení vestavěnou led lampičku a držák na skripty nebo noty přímo v boxu.  

Design boxu je vymyšlen tak, aby svými rozměry plnil účel na 100%, přitom nezabíral na stole zbytečně místo. Je v černém provedení prošíván 

výraznou zelenou nití. Tím se mu dostává velmi nápaditého vzhledu, který se však z velké části sladí se svým okolním prostorem. 
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Vestavěná akustická komora 
Stále nám přibývá šikovných a chytrých zákazníků, kteří si doma stavějí vlastní akustické buňky. V nich si pak míchají muziku, zpívají, hrají, nebo 

dokonce dabují seriály, na které se pak koukáte. Z jimi zaslaných fotek, z realizace a kompletního vyhotovení, jsem byl doslova nadšen. Zvládli to 

udělat hezky a účelně. Nejedná se o profesionální stavaře, s trochou zručnosti to zvládne každý.  

Nejjednodušší způsob, jak Vám celou realizaci popsat je ten, že Vám sem dáme autentický text, kde radíme zákazníkovi, jak toto postavit. 

Samozřejmě je to orientováno na jeho požadavky a rozměry. Ale pro představu jak na to je to více než dostačující. 

Příklad realizace akustické komory 

Vycházejme z toho, že budou použity hranoly 5 x 5 cm, proto, je celková délka a šířka 205 a 105 cm, je to vlastně ten přesah jednoho hranolu, 

jelikož buňka povede přímo od stěn paneláku.  

Takže lze udělat užitnou plochu uvnitř 200 x 100 cm a přitom přesáhnout jen 5 cm u celkové velikosti buňky. Výška je 205 cm, jelikož cca 5 cm 

bude celkově silná podlaha z izolace + osb desek a asi je žádoucí čistá výška alespoň 200 cm. Z obrázků se vše snad snadno pochopí.  

Povrchová úprava i podlaha by měla být z OSB desek. Jsou pevné, ne příliš těžké a cenově dostupné. Zevnitř bych nahodil jen tu izolaci, to je na 

Vás – když se ta izolace ničím nezakryje, i něco akusticky pohltí… Když ano, zvýší se izolační účinnost celé přistavěné stěny, ale bude pak třeba 

alespoň částečně udělat akustiku extra.   

Na základní konstrukci bych použil hranoly v tloušťce 5 x 5 cm. Hodí se na to klasický smrk. Tím, že hranoly budou zcela zakryté, nemusí být nějak 

opracované, či broušené. Na pilách se tohle prodává za pár drobných. Počty a rozměry hranolů jsou zřejmé z obrázků.  

Dále přikládám nákresy akustické komory a fotografie z již realizované akustické komory.  
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Fotky od našeho spokojeného zákazníka, kterému se akustická komora opravdu povedla   
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Akustické obrazy 
Exkluzivní akustický činitel pro náročné. Máte luxusní obývák, nebo halu, kino, či domácí zašívárnu, kde si rádi zahrajete na svůj oblíbený nástroj ? 

Chcete mít ve velkém obýváku či one místnosti, či hale eliminované nepříjemné dozvuky, ale nechete ať to u Vás vypadá, jako ve studiu s použitím 

klasických pěn ? Tohle je pro Vás… 

Jedná se o akustickou pěnu (dle požadavku) vsazenou do rámu a přetaženou speciální naprosto prodyšnou látkou. Prodyšnost látky je nezbytně 

důležitá, jinak by pochopitelně akustická pěna pod ní ztrácela význam. Také potisk na látce je vyjímečný tím, že neuzavírá vláka látky a je 

prodyšný. Akustiské obrazy Vám uděláme na míru, tak aby co nejlépe zapadali do Vašeho interiéru.   
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Akustika ve zkušebně 
Akustika ve zkušebně je velmi důležitá a akustická pěna Vám napomůže v mnoha ohledech. Už 

spousta našich zákazníků ji má ve zkušebně, a přesvědčili se, že: 

- Nástroje se “nebijí“ 

- Zvuk není jedna velká koule, je konkrétnější 

- Hladina zvuku je nižší až o 10 dB – šetří svůj sluch 

- Jde rozumět zpěvu 

- Jsou lepší podmínky pro nahrávání zkoušek 

Kapely se nás často ptají na nejrůznější věci a hledají v tom celkem vědu. Právě proto jsme 

vymysleli universální profil, který vám ve vaší zkušebně vyřeší vše. 

Jedná se o akustickou pěnu – profil COMPLET a vychází z nejpoužívanějších pěn ve zkušebnách a studiích. Kromě toho, že pohltí celou škálu 

kmitočtů, které se u akustické pěny měří, také dost dobře vypadá. Je velice zajímavý a nápaditý. Zkrátka neobyčejný.  

Vše je již spočteno a navrženo na základě 4letých zkušeností. Na jednom kusu nového universálního profilu jsou použity takové akustické profily a 

v takové poměru, že uživatel již nemusí přemýšlet nad vlastními mixy a vše složitě dopočítávat. 

Profil obsahuje:  

89% podíl oblíbených hrotů a V profilů, na vysoké a střední frekvence. 

11% kostky síly 7 cm bez profilu. Ta se postará kromě nejvyšších výšek také o nižší frekvence, jako tomy na 

bicích, baskytara, apod.  Když se někdo na hladké panely ptá, stejně jsme je doporučovali míchat s větší části 

s profily. Když se těchto panelů použilo v místnosti moc, místnost byla až nepříjemně přetlumená. Sice pobere 

nízké frekvence, ale daň za to je absence výšek, které jsou v muzice v rozumné míře žádoucí. Proto je na našem 

universálním profilu jen 11%. Nicméně nenahradí basstrapy, které jsou do rohů nutné. 
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Jak to řešit, pokud chceme lepší zvuk a máme nízký rozpočet 
Proto tady máme sinus 3 cm. Dostatečně vyřeší potíže v amatérských zkušebnách, garážích apod.  Jeho cena je dosti dobrá a hlavně za celý panel 

100 x 200. Nicméně i když je tak levný podceňování si rozhodně nezaslouží. Máme také zkušenosti, že se používá ve větších klubech, kde se 

obložilo jen 40 % stěn a výsledek je více než uspokojivý.  

Vypadá také zajímavě. Při obložení vaší zkušebny alespoň ze 70% máte skvělé podmínky pro zkoušení i nějaké to nahrávání. Zvuk se tolik netříští o 

stěny. Je možno jej také efektivně kombinovat s Jehlany 7cm. 

Sinus je slabý v basech. Proto rozhodně doporučuji kombinovat jej s basstrapy. 

Způsobů instalace je několik, od lepení, po systémy, které jsou odnímatelné bez poškození stěn, nebo dokonce mobilní. Ty najdete v odstavcích 

výše. Lepení je věnována extra kapitola “jak přilepit akustickou pěnu“ Také doporučujeme přečíst si kapitolu jak uvažovat při rozmisťování 

akustické pěny. 

 

   

http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/sinus-3-cm#sinus-3-cm
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/jehlany-7-cm
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/bass-trap
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Videoreference hudebníků, kteří již akustickou pěnu použili: 
 

   

 
Odkaz pro první video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VWKDZ3Vgdkc 

Odkaz pro druhé video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kL7OJdzdtwk 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VWKDZ3Vgdkc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kL7OJdzdtwk
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Protihluková izolace vs. akustická izolace 

Často jsou zaměňovány pojmy akustická izolace a protihluková izolace, respektive odhlučnění čí zlepšení ozvučení místnosti a jiných prostor. 

Akustickou izolaci chápeme jako obklady k vylepšení akustických podmínek v daném prostoru, kde se zvuk nadměrně tříští a vznikají akustické 

šumy. 

Na druhé straně máme protihlukovou izolaci, která samozřejmě může být spojena s akustickým vylepšením prostoru, ale hlavně řeší únik zvuku 

z místnosti do prostoru v jejím okolí a naopak. 

Odhlučnění stěn a prostor v praxi - dotazy na konkrétní případy a naše doporučení 
Zamezí šíření hluku z místnosti do okolí profilované akustické pěny (hroty, V-profil, apod…) ? 

Ano, částečně zamezí, ale nijak výrazně. Nejsou však tomuto navrhovány. Akustické pěny s profilem jsou určeny výhradně na akustiku jako 

takovou. Jsou to pohltivé obklady, mají otevřenou strukturu, čili jsou částečně prodyšné a nezamezí tedy zvukovým vlnám, respektive vibracím a 

akustickému tlaku, aby nešly do konstrukce a nešířily se dále. Avšak je také pravdou, že vyřešíme-li dobře akustiku v místnosti, sníží se v ní celková 

hlučnost. Je to ale v řádech jednotek procent.  

Snížení hladiny hluku zlepšenou akustikou je přímo-úměrné k velikosti a členitosti prostoru 

apod. zda se jedná o holé stěny, cihlu, či železobeton, sklo. Zda se jedná o prostor ve tvaru 

hangáru, stavby do L, a jiné. Také záleží, jak moc místnost akusticky obložíme apod. Činitelů 

pro detailní studii je nekonečně mnoho. Shrňme si to tedy: akustické profilované pěny jsou 

určeny na akustiku, nikoli na odhlučnění místnosti. Avšak vylepšenou akustikou také snížíme 

celkovou hlučnost v místnosti. Nicméně, na odizolování používáme jiné technologie. Mezi ně 

patří aktuálně nejlíp vycházející akustické protihlukové desky z lisované pěny, které jsou 
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nepropustné, pevné, těžké a nejsou monolitické (jeden litý kus). Mají tedy ideální vlastnosti. Jak pro zvukovou, tak i pro tepelnou izolaci. (viz 

obrázek) 

Abychom si mohli dále povídat o protihlukových izolacích, je nutné říct si něco o stavebních konstrukcích a hluku. 

Hluk se šíří konstrukcí, jako například teplo kovem. Některými materiály více, některými méně. Mezi ty nejhorší patří železobetonové konstrukce 

a ostatní prefabrikované a lité konstrukce. Laicky řečeno, například paneláky. Ty jsou poskládány z velkých jednolitých panelů. Tím, že jsou to 

jednolité betonové desky, jsou to nejlepší vodiče. Proto v panelácích slyšíte, jak vysává soused v přízemí i když bydlíte ve 3. patře a proto je v nich 

také v zimních časech zapotřebí stále topit. Tehdy, když naši soudruzi chtěli mít vše rychle a levně postaveno, se tyhle věci moc neřešily. Dnes se 

alespoň tepelné izolace dodatečně dodělávají z polystyrénu.   

U cihlových stěn, dřevostaveb, staveb z lehčených betonů (ytong) a novodobých chytrých tvarovek (duté cihly porotherm apod.) potíže s vedením 

hluku lze eliminovat lépe. Nemají takovou vodivost. Proč? Už jen minimálně proto, že jsou tvarovky spojeny spárou, nejsou jednolité. To lze 

přirovnat například k drátu, který vede elektrický proud. Když jej rozstříháme a pak vzájemné kousky na sebe navážeme, proud nebude tak silný, 

jako u celistvého drátu. Také se dnes používají cihly s menší hmotností a dokonce s dutinami.  

Toto je velmi důležité. Tím, že jsou duté, nebo s malou objemovou hmotností tolik nevodí. Tím paradoxně lehčí, dutá cihla izoluje teplo i hluk než 

těžká plná cihla. Přitom člověk, který tohle nestuduje, by řekl pravý opak.  

Čím více materiálu, tím více vodivosti. Vzduch je nejlepší izolant! Proto nemáme plastová okna s 5ti centimetrovým sklem, ale se sklem tenkým, 

ale zdvojeným. Mezi skly je vzduchová bublina – nemlží se, dokonale tepelně a zvukově izolují. 
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Jak správně uvažovat při realizaci protihlukové izolace a na co myslet? 

Pokud chcete opravdu maximálně eliminovat průnik zvuku skrze stěnu, či strop a to v obou směrech, tedy od Vás i z vedlejší místnosti k Vám, nic 

rozhodně nezkazíte tím, když místo prostého nalepení izolace na stěnu dáte pod izolační desky dřevěný rošt. Ještě lepší, když se tento rošt 

nebude dotýkat původní stěny. Takhle Vám vlastně vznikne předstěna. Latě, na které bude pěna nainstalována je třeba uchytit mezi zemí a 

stropem. Tak, aby mezi předstěnou a stěnou původní nebyl žádný spojovací materiál.   

Nalepení přímo na stěnu 

Samozřejmě nejjednodušší způsob instalace. Je vhodný zejména, když snížit šíření hluku od 

Vás, do vedlejší místnosti, nebo bytu. Lisovaná izolace nalepená na stěně dobře odizoluje 

denní hluk – telefony, štěkajícího psa, projíždějící dopravu venku za stěnou apod. Máte – li 

v záměru odizolovat vyšší hlučnost od Vás (bicí nástroje, domácí kino apod.), nebo také 

zamezit hluku z vedlejší místnosti, či bytu k Vám, jednoznačně doporučuji instalaci panelů na 

dřevěné latě, nejlíp ještě odsazené od stěny. 

 Mohou to být hranoly ze dřeva 4 x 4cm…K těm panely dobře přichytíte vruty, nebo také 

dobře drží námi doporučovaným lepidlem – montážní pěna den braven. 

Podívejte se na video lepení polyuretanovým lepidlem Den Braven 

 

 

 

 

 

akustická deska 

Obklad z polystyrenu, 

omítka, laminátový 
obklad, sadrokarton 

 

 

Původní zdivo 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zJxYs3Esz8A
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Předstěna na roštu ze dřeva 

Je pravda, že tohle je už trošku složitější, nicméně sám jsem tohle provedl a stavař, ani montážník nejsem. Tohle je nejefektivnější způsob jak 

izolaci nahodit. Nejen, že dobře eliminujete hluk v obou směrech, ale také zvýšíte účinnost izolace o několik významných decibelů, hlavně, 

v případě problematických, nízkých frekvencí (70 – 250 Hz), jelikož předstěna je pružná a obsahuje vzduchovou kapsu. Ta může být široká od 1 cm 

do nekonečna. Samozřejmě čím větší, tím líp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ať už zvolíte tu, či onu variantu, je třeba brát na zřetel, že zvuk se šíří konstrukcí… To znamená, že i kdybyste na odizolování jedné dané stěny 

použili tu nejdražší a nejlepší izolaci, která by měla útlum 100 dB, pořád se zvuk bude nést přes strop, podlahu, okolní stěny a potrubní instalace… 

Cílem akustický izolací je hladinu hluku eliminovat. Ne hluk zcela odstranit.  

akustická deska 9cm 

Obklad z polystyrenu, 

omítka, laminátový 

obklad, sadrokarton 

 

Vzduchová mezera 5cm 



 
 

26 
 

http://www.akusticka-pena.cz      

Hladké Panely 7 a 9 cm z akustické pěny – způsob a možnosti použití 
Používat je z větší části v místnosti, pro zlepšení akustiky jej nedoporučujeme, když s těmito panely zatlumíte celou místnost, je pak akusticky 

přetlumená. Když v takové místnosti mluvíte, dokonce lze na sobě pozorovat, že se Vám trochu změnil hlas. Není to nic příjemného.  

Nicméně, tím, že extrémně tlumí, nám může nahrávat do karet, při stavbě otevřených akustických boxů a skříní např. pro počítače. Akustická 

pěna je prodyšná, čili může proudit a cirkulovat alespoň malé množství vzduchu. Tím, že je akustická pěna s otevřenou strukturou, tedy prodyšná, 

nemá sama o sobě bez zakomponování do sendvičového zdiva tak dobré zvukoizolační účinky, jako neprodyšná lisovaná deska.  Nicméně 

v případě nalepení na stěnu a následné povrchové úpravě ve formě perlinky s omítkou, dřevěných obkladu apod., kdy bude pěna zastupovat 

vzduchovou mezeru, jsou účinky uspokojivé. Tuhle pěnu používáme tam, kde nemůžeme instalovat těžkou lisovanou izolaci- tedy na stěny a 

stropy se starší omítkou, která by se mohla strhnout. Také nachází skvělé uplatnění například v halách, kde se panely položí se shora na síťovaný, 

propustný podhled nejčastěji ze železa.  

Také díky svým akustickým vlastnostem nachází uplatnění při instalaci dřevěných, či laminátových obkladů s vyřezanými mezerami, či dírami pro 

zlepšení akustiky, kdy mezi stěnou a těmito akustickými obklady musí být vzduchová kapsle. Nemusí se tedy dělat dřevěné konstrukce, na které 

se pak tyto děrované obklady nainstalují. Jednoduše pod děrované desky dáte akustické desky 7, nebo 9 cm a tím, že jsou prodyšné, vhodně 

zastupují vzduchové kapsle. Je to méně pracné, než dříve zmíněné dřevěné konstrukce pro tyto děrované obklady.  
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Případové studie a aplikace akustických pěn a izolací do konkrétních prostor 
 

Zlepšení akustiky v tenisové hale 
Zvuk v tenisové hale se odrážel a nebyl nijak pohlcován 

Problémem obou tenisových hal byl obloukový podhled z profilovaných plechů, od 

kterých se zvuk intenzívně odrážel a vytvářel nepříjemné dozvuky. V takovémto 

prostředí se špatně komunikuje a hráči se špatně přes halu slyší – což celkově snižuje 

zážitek ze hry. 

Akustice tenisových hal pomohly Jehlany 7cm 

Při analýze situace a zvážení možností jsme společně došli k variantě použití 7cm 

akustických jehlanů - které efektivně pohlcují vyšší a střední frekvence a zároveň nedělají zvuk "mrtvým". 

Důraz byl také kladen na design a světle šedou barvu - aby hala nebyla příliš tmavá - obě kritéria vybraná akustická pěna splňuje.  

Lepení bylo zajištěno osvědčený lepidlem Den Braven Multi Kleber - na plochu 344m2 bylo použito 38 kusů lepidel. 

Vyjádření majitele: 

"Obloženy jsou celkem 4 čelní stěny ve dvou tenisových halách v Dobřanech, na ukázce je možno vidět pochopitelně vždy jen jednu. Přestože jsme 

obložili jen menší část odrazových ploch v interiéru, akustika se výrazně zlepšila." Vladimír T. 

 

Podívejte se na další fotky online zde.

http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/jehlany-7-cm#jehlany-7-cm
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/jehlany-7-cm#jehlany-7-cm
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/lepidlo-den-braven-multi-kleber
http://www.akusticka-pena.cz/novinky/zlepseni-akustiky-v-tenisove-hale
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Odhlučnění čerpadla, výměníkové stanice a podobných zdrojů rušivého hluku 

Výtažek komunikace se zákazníkem, který řeší problematiku odhlučnění čerpadla: 

Doporučujeme toto řešení:  Tvrdá, těžká lisovaná pěna, síla 5 cm, váha 9 kg/m2. Izolační vlastnosti jsou skvělé.  

Náhled k představě zde: http://www.facebook.com/photo.php?v=3837144921252&set=vb.270686513040726&type=2&theater 

 

Cena za 1 m2 je 490 Kč. Nabízejí se dva způsoby odizolování: 

1. olepit místnost - Pro nejvyšší účinnost doporučuji nainstalovat tyto panely na dřevěný rošt. Stačí nějaké hranoly 4x4 cm. Z nich udělat 

konstrukci a nahodit izolaci na tohle. Na tu izolaci, ať není jen tak holá, nalepte dřevěné, sádrokartonové desky apod.  

2. obestavět stanici buňkou - Tohle konkrétně jsme prováděli cca měsíc zpátky v Šenově v domě, kde byl podobný problém s tepelnou stanicí. A 

to konstrukce ze dřeva kolem stanice s dvířkama, aby se dalo dostat k ovládacímu panelu, a na tom našroubovaná tato izolace. Dělali jsme to ve 

dvou, dva a půl dne včetně nátěru. 

 - výhoda buňky: menší spotřeba materiálu, než u celé místnosti 

- nevýhoda buňky: pracnější 

- tohle se provádí hlavně, když stěny nejsou na obložení vhodné. To znamená riziko plísně, nadměrná vlhkost, stará omítka apod. 

Ještě, pokud je to možné, dát tuto, alespoň 1 cm silnou izolaci, pod zařízení, jdou celkem velké vibrace do země. Ta izolace je poměrně tvrdá, 

takže to zvládne. 

Zatím toto nemáme na našem e-shopu, uděláme jakékoli díly i sílu na míru. Ta cena 490/m2 je za standardní provedení 5 cm - 1 x 1 metr. 

http://www.facebook.com/photo.php?v=3837144921252&set=vb.270686513040726&type=2&theater
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Fotografie odhlučnění tepelného čerpadla 

     

 

Pokud si nejste jisti, jak řešit Vaši akustiku, 

rádi Vám poradíme! 

Kontaktujte nás telefonicky: 773 835 592 

Nebo e-mailem: fryc@akusticka-pena.cz.  

 

mailto:fryc@akusticka-pena.cz

