
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA 

n  Přesná a rychlá výstavba
n  Zdravý přírodní materiál 
n  Příznivé mikroklima staveb
n  Vysoká akumulace tepla

Specifikace
Zdicí vápenopískové tvárnice 

kategorie I

Norma
EN 771-2+A1

Použití
Stěny s vysokou únosností, akus-

tické a akumulační dělicí stěny.

Výplňové a protipožární stěny.

Provedení
S dvojitým perem, drážkou (PD)  

a úchopovými kapsami (PDK).

Rozměrová tolerance
Délka/šířka: ±2,0 mm,

výška: ±1,0 mm

Třída tolerance T2.

Zpracování
Přesné zdění na tenké maltové

lože tl. 1–3 mm.

Zásadně dodržovat celoplošné 

maltování ložné spáry. Pro na-

nášení malty používat výhradně 

Silka zednické lžíce.

Vystouplé zbytky malty neroz-

tírat, ale po zavadnutí (tentýž 

den) seškrábnout ostrou hranou 

zednické lžíce.

U tvárnic, které nejsou spojené 

na pero a drážku, se nanáší 

Silka zdicí malta stejným způ-

sobem i na svislou stěnu tvárnic 

(styčnou plochu). 

Pro založení 1. řady zdiva se 

používá Ytong zakládací malta 

tepelněizolační nebo vápenoce-

mentová malta M10.

Na založení je možné použít také 

zakládací tvárnice Ytong Start 

příslušné šířky. U příček užších 

než 250 mm lze použít zakládací 

tvárnici Ytong Start šířky 250 mm 

s  tím, že příčka bude založená 

centricky. Tato zakládací řada 

bude schovaná v podlahových 

vrstvách.
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Malta
Silka zdicí malta M10

Reakce na oheň
Třída A1 – nehořlavé

EN 13501-1

Povrchové úpravy
Vnitřní omítky:

Ytong vnitřní omítka tepelněizo-

lační s možností doplnění o Ytong 

vnitřní stěrku hlazenou.

Vápenné, sádrové a vápenosád-

rové omítky.

Keramické obklady: 

Přímo na zdivo bez nutnosti 

předchozích úprav.

Vnější omítky:

ETICS – dle doporučené skladby 

výrobce.

Kombinace s jinými 
stavebními materiály
Vzhledem k  téměř identickému 

materiálovému složení se Silka 

snadno kombinuje s  pórobeto-

novými výrobky Ytong.

Při zohlednění rozdílů mezi mate-

riály je možné tvárnice Silka kom-

binovat i s keramickým zdivem. 

Technické vlastnosti – vápenopískové tvárnice Silka

* Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K = 0,80.

vlastnosti materiálu jednotka 12-1,4 12-1,6 12-1,8 12-2,0 15-1,4 15-1,6 15-1,8 20-1,4 20-1,6 20-1,8 20-2,0

Max. průměrná objemová hmotnost 
v suchém stavu (EN 772-13) kg/m³ 1 400 1 600 1 800 2 000 1 400 1 600 1 800 1 400 1 600 1 800 2 000

Normalizovaná pevnost zdicích prvků  fb N/mm² 12,0 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Faktor difúzního odporu  μ (EN 1745) – 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10

Měrná tepelná kapacita  c (EN 1745) J/(kg.K) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Součinitel tepelného přetvoření  αb 1/K 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6

Vlhkostní přetvoření  ε mm/m ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Přídržnost N/mm² 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

vlastnosti zdiva

Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva kN/m3 14,0 16,0 18,0 20,0 14,0 16,0 18,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Charakteristická pevnost zdiva v tlaku  fk
* N/mm² 6,61 6,61 6,61 6,61 7,99 7,99 7,99 10,21 10,21 10,21 10,21



Základní údaje – vápenopískové tvárnice Silka výšky 200 mm

výrobek tl. 
zdiva 
bez 

omítek

rozměry 

d × š × v

tepelná 
vodivost 
tvárnic
a zdiva
λdry / λU

tepelný 
odpor 

návrhový 
RU

vzduchová 
neprůzvučnost 
laboratorní 1)

Rw

požární 
odolnost 

nenosných 
dělicích 
stěn 2)

požární 
odolnost 
nosných 
dělicích 
stěn 2)

požární 
odolnost 

nedělicích 
stěn 2)

hmotnost 
tvárnice

spotřeba 
malty

směrné 
časy zdění 

J / Č 3)

typ mm mm W/(m.K) m².K/W dB min min min kg/ks kg/m² h/m²

Provedení: Pero + Drážka + úchopové Kapsy

Silka HML 300 (15-1,6) 300 333 × 300 × 199 0,65 / 0,72 0,42 56 EI 180 REI 180 R 180 32,00 5,4 0,35 / 0,41

Silka HM 250 (20-2,0) 250 248 × 250 × 199 0,75 / 0,83 0,30 57 EI 180 REI 180 R 180 25,00 4,5 0,48 / 0,56

Silka HM 200 (15-1,8) 200 333 × 200 × 199 0,70 / 0,77 0,26 54 EI 180 REI 180 R 120 24,00 3,6 0,40 / 0,44

Silka HM 175 (20-2,0) 175 333 × 175 × 199 0,70 / 0,77 0,23 53 EI 180 REI 180 R 120 23,19 3,2 0,37 / 0,43

Silka HM 150 (20-2,0) 150 333 × 150 × 199 0,60 / 0,66 0,23 50 EI 180 REI 120   R 90 19,72 2,7 0,47 / 0,50

Provedení: Pero + Drážka

Silka HML 100 (12-1,6) • 100 333 × 100 × 199 0,60 / 0,66 0,15 47 EI 120 – – 10,60 1,5 0,38 / 0,42

Silka HMLF 100 (12-1,6)* • 100 333 × 100 × 249 0,60 / 0,66 0,15 47 EI 120 – – 12,62 1,2 0,38 / 0,42

Provedení: Pero + Drážka

Silka E240S (20-1,8) • 240 333 × 240 × 199 0,65 / 0,72 0,34 56 EI 180 REI 180 R 180 28,63 4,3 0,48 / 0,56

Silka E240 (20-1,6) • 240 333 × 240 × 199 0,55 / 0,61 0,40 55 EI 180 REI 180 R 180 25,45 4,3 0,48 / 0,56

Silka E180S (20-1,8) • 180 333 × 180 × 199 0,64 / 0,70 0,26 53 EI 180 REI 180 R 120 21,47 3,2 0,37 / 0,43

Silka E180 (20-1,4) • 180 333 × 180 × 199 0,51 / 0,56 0,32 51 EI 180 REI 180 R 120 17,89 3,2 0,37 / 0,43

Silka E120 (15-1,4) • 120 333 × 120 × 199 0,50 / 0,55 0,22 48 EI 120 – – 11,93 2,2 0,38 / 0,42

Silka E80 (15-1,4) • 80 333 ×   80 × 199 0,51 / 0,56 0,14 45 EI 60 – –    7,95 1,4 0,40 / 0,65

•   Průběžný svislý otvor. Možné použití pro vedení kabaláže o průměru < 40 mm.
*   Pohledová úprava tvárnice (sražené hrany).
1)  Vzduchová neprůzvučnost stanovena výpočtem při zohlednění plošné hmotnosti. Plošná hmotnost byla vypočtena jako střední hodnota rozsahu 

třídy dle EN 771-2+A1 s oboustrannými omítkami tl. 10 mm s obj. hmotností 1 300 kg/m³.
2) Požární odolnost stěn – viz ČSN EN 1996-1-2.
3) J = jednoduchá stěna / Č = členitá stěna. Pracovní četa 4členná.

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA
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Silka E180 
(20-1,4)

Silka E240S 
(20-1,8)

Silka 120 
(15-1,4)

Silka E240 
(20-1,6)

Silka E180S 
(20-1,8)

Silka E80 
(15-1,4)

Silka výšky 200 mm

Silka HM 175 
(20-2,0)

Silka HM 175 NF+GT

Silka HML 300 NF+GT

Silka HML 300 
(15-1,6)

Silka HM 250 NF+GT

Silka HM 250 
(20-2,0)

Silka HM 200 NF+GT

Silka HM 200 
(15-1,8)

Silka HM 150 
(20-2,0)

Silka HM 150 NF+GT

Silka HML 100
 (12-1,6)

Silka HML 100 NF

Silka HMLF 100  
(12-1,6)

Silka HMLF 100 NF

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA



Silka KSRP 300  
(12-1,8)

Silka KSRP 240 
(20-2,0)

Silka KSRP 200 
(20-2,0)

Silka KSRP 175  
(20-2,0)

Silka KSBP 70  
(12-2,0)

Silka KSRP 115  
(12-1,4)

Silka KSRP 150  
(20-2,0)

Silka výšky 250 mm

Základní údaje – vápenopískové tvárnice Silka výšky 250 mm

výrobek tl. zdiva 
bez 

omítek

rozměry 

d × š × v

tepelná 
vodivost 
tvárnic
a zdiva
λdry / λU

tepelný 
odpor 

návrhový 
RU

vzduchová 
neprůzvučnost 
laboratorní 1)

Rw

požární 
odolnost 

nenosných 
dělicích 
stěn 2)

požární 
odolnost 
nosných 
dělicích 
stěn 2)

požární 
odolnost 

nedělicích 
stěn 2)

hmotnost 
tvárnice

spotřeba 
malty

směrné 
časy zdění 

J / Č 3)

typ mm mm W/(m.K) m².K/W dB min min min kg/ks kg/m² h/m²

Provedení: Pero + Drážka

Silka KSRP 300 (12-1,8) 300 248 × 300 × 248 0,90 / 0,99 0,30 57 EI 180 REI 180 R 180 31,70 4,5 0,35 / 0,41

Silka KSRP 240 (20-2,0) 240 248 × 240 × 248 0,98 / 1,10 0,22 57 EI 180 REI 180 R 180 27,80 3,6 0,37 / 0,45

Silka KSRP 200 (20-2,0) 200 248 × 200 × 248 0,98 / 1,10 0,19 54 EI 180 REI 180 R 120 23,70 3,0 0,40 / 0,44

Silka KSRP 175 (20-2,0) 175 248 × 175 × 248 0,98 / 1,10 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 20,50 2,6 0,37 / 0,43

Silka KSRP 150 (20-2,0) 150 248 × 150 × 248 0,98 / 1,10 0,14 52 EI 180 REI 120   R 90 17,98 2,3 0,47 / 0,50

Silka KSRP 115 (12-1,4) 115 498 × 115 × 248 0,64 / 0,70 0,16 47 EI 120 – – 19,88 1,7 0,38 / 0,42

Silka KSBP 70 (12-2,0) 70 498 ×   70 × 248 0,98 / 1,10 0,06 42 EI 60 – – 16,43 1,1 0,40 / 0,65

1)  Vzduchová neprůzvučnost stanovena výpočtem při zohlednění plošné hmotnosti. Plošná hmotnost byla vypočtena jako střední hodnota rozsahu 
třídy dle EN 771-2+A1 s oboustrannými omítkami tl. 10 mm s obj. hmotností 1 300 kg/m³.

2) Požární odolnost stěn – viz ČSN EN 1996-1-2.
3) J = jednoduchá stěna / Č = členitá stěna. Pracovní četa 4členná.

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA
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Základní údaje – vápenopískové tvárnice výšky < 200 mm – doplňkové

výrobek tl. zdiva 
bez 

omítek

rozměry 

d × š × v

tepelná 
vodivost 
tvárnic
a zdiva
λdry / λU

tepelný 
odpor 

návrhový 
RU

vzduchová 
neprůzvučnost 
laboratorní 1)

Rw

požární 
odolnost 

nenosných 
dělicích 
stěn 2)

požární 
odolnost 
nosných 
dělicích 
stěn 2)

požární 
odolnost 

nedělicích 
stěn 2)

hmotnost 
tvárnice

spotřeba 
malty

směrné 
časy zdění 

J / Č 3)

typ mm mm W/(m.K) m².K/W dB min min min kg/ks kg/m² h/m²

Provedení: Pero + Drážka

Silka EQ175/240 (20-1,8) • 240 333 × 240 × 174 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 25,03 4,9 0,48 / 0,56

Silka EQ125/240 (20-1,8) • 240 333 × 240 × 124 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 17,84 6,9 0,48 / 0,56

Silka EQ100/240 (20-1,8) • 240 333 × 240 ×   98 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 14,10 8,9 0,48 / 0,56

Silka EQ175/180 (20-1,8) • 180 333 × 180 × 174 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 18,77 3,7 0,48 / 0,55

Silka EQ125/180 (20-1,8) • 180 333 × 180 × 124 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 13,38 5,1 0,48 / 0,55

Silka EQ100/180 (20-1,8) • 180 333 × 180 ×   98 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 10,57 6,7 0,48 / 0,55

•   Průběžný svislý otvor. Možné použití pro vedení kabaláže o průměru < 40 mm.
1)  Vzduchová neprůzvučnost stanovena výpočtem při zohlednění plošné hmotnosti. Plošná hmotnost byla vypočtena jako střední hodnota rozsahu 

třídy dle EN 771-2+A1 s oboustrannými omítkami tl. 10 mm s obj. hmotností 1 300 kg/m³.
2) Požární odolnost stěn – viz ČSN EN 1996-1-2.
3) J = jednoduchá stěna / Č = členitá stěna. Pracovní četa 4členná.

Hodnoty indexu vzduchové neprůzvučnosti jsou stanoveny na základě výpočtů. 
Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

Pro jiné rozměry výšky stěn než základní výškový modul 200 mm je možné
použít doplňkové tvárnice Silka se skladebnou výškou 100, 125 a 175 mm.
Tvárnice volíme podle potřebné výšky stěny s ohledem na výškovou pozici překladů nad otvory.

Silka výšky < 200 mm – doplňkové tvárnice

Silka EQ100/240 
(20-1,8)

Silka EQ100/180 
(20-1,8)

Silka EQ125/180 
(20-1,8)

Silka EQ125/240 
(20-1,8)

Silka EQ175/180 
(20-1,8)

Silka EQ175/240 
(20-1,8)

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA

Silka zednickou lžíci
objednávejte na www.eshop.ytong.cz



Nenosná (výplňová) stěna – hlava zdiva

Uložení bloku do maltového lože

Osazení bloku Odstranění přebytků malty hranou lžíce  
po jejím zavadnutí

Založení první řady pomocnou tvárnicí 
Ytong Start

Statika
Štíhlostní poměr stěny hef/tef 

zatížené převážně svislým za-

tížením, nemá překročit hod-

notu 27 (podle EN 1996-1-1 čl. 

5.5.1.4). 

hef – účinná výška hef = ρn .h (čl. 5.5)

ρn – součinitel závislý na pode-

pření okraje stěny nebo jeho 

ztužení (čl. 5.5.1.2)

tef – účinná tloušťka

Návrhová pevnost zdiva fd je 

dána vztahem fd = fk/ γM

γM je parciální součinitel spoleh-

livosti materiálu pro mezní stavy 

únosnosti stanoveny z tabulky 

NA1 národní přílohy EN 1996-1-1

hodnotou γM = 2,2. (Hodnoty fk viz 

tab. Technické vlastnosti)

Návrhová hodnota únosnosti NRd

pro jednovrstvé stěny ve svislém 

směru na jednotku délky je dána 

výrazem NRd = Φ.fd.t

t je tloušťka stěny a Φ je zmen-

šovací součinitel únosnosti,  

(Φi v úrovni hlavy nebo paty stěny 

nebo Φm ve středu stěny) zohled-

ňující vlivy štíhlosti stěny a excen-

tricity zatížení, určený podle čl. 

6.1.2.2 EN 1996-1-1.

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA
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– konstrukce podlahy bez specifikace 
– stropní konstrukce bez specifikace 
–  Ytong vnitřní omítka tepelněizolační 

+ výztužná tkanina Ytong  
(její použití se určí podle typu stropní konstrukce) 

– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)

trvale pružný –
přetíratelný tmel   

průběžný ocelový „L“ úhelník

pás minerální izolacie 
(ukotvený ke stropu)

spára mezi izolací a tvárnicí 
vyplnit zdicí maltoupružná pozinkovaná kotva – 

(obvykle po 1 000 mm,
pokud statik neurčí jinak)

pás minerální izolace 
(ukotvený ke stropu)

spára mezi izolací a tvárnicí 
vyplnit zdicí maltou
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Nenosná (výplňová) stěna –  
pata zdiva

Pružné připojení stěny k obvodovému 
zdivu pomocí průběžné drážky

Pružné připojení výplňových stěn 
k železobetonévu skeletu

Pevné připojení výplňových stěn  
k železobetonovému skeletu

Pružné připojení stěny  
pomocí spojky zdiva (T spoj)

Pevné připojení stěny  
pomocí spojky zdiva (T spoj)

exteriér

interiér interiér

cca 50 mm

interiér

interiér interiér

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA
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interiér

interiér interiér

– (Ytong vnitřní stěrka hlazená) 
– Ytong vnitřní omítka tepelněizo. 
– tvárnice Silka na Silka zdicí maltu
– Ytong vnitřní omítka tepelněizo. 
– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)

– vnější omítka silikonová/silikátová 
– penetrace 
– Ytong vnější omítka tepelněizolační 
–  tvárnice Ytong tl. 300–500 mm  

na Ytong zdicí maltu 
– Ytong vnitřní omítka tepelněizolační 
– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)

– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)
– Ytong vnitřní omítka tepelněizolační 
– tvárnice Silka na Silka zdicí maltu 
– Ytong vnitřní omítka tepelněizolační 
– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)

– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)
– Ytong vnitřní omítka tepelněizolační 
– tvárnice Silka na Silka zdicí maltu 
– Ytong vnitřní omítka tepelněizolační 
– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)

– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)
– Ytong vnitřní omítka tepelněizolační 
– tvárnice Silka na Silka zdicí maltu 
– Ytong vnitřní omítka tepelněizolační 
– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)

– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)
– Ytong vnitřní omítka tepelněizolační 
– tvárnice Silka na Silka zdicí maltu 
– Ytong vnitřní omítka tepelněizolační 
– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)

– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)
– Ytong vnitřní omítka tepelněizolační 
– tvárnice Silka na Silka zdicí maltu 
– Ytong vnitřní omítka tepelněizolační 
– (Ytong vnitřní stěrka hlazená)

– nášlapná vrstva 
– roznášecí vrstva 
– separační fólie 
– tepelná izolace bez specifikace 
– hydroizolace 
– konstrukce základové desky

zakládací malta MVC 10 MPa – 
+ separační vrstva

(např. asfaltový pás)

dilatace podlahy od stěny –

spára vyplněná –
minerální vatou

–  spára vyplněná minerální vatou  
 
(pozn.: v případě, že stěna plní jen 
dělicí funkci bez požadavku na 
akustiku, je možné spáru vyplnit 
nízkoexpanzní PUR pěnou)

–  spáru vyplnit Silka zdicí maltou 
 
(V případě spáry do max.  
25 mm sa doporučuje  
vyplnit vápenocementovou 
maltou s obj. hmotností  
min. 1 650 kg/m³)

dilatační mezera 20 mm,
vyplněná pásem z minerální vaty

– dilatační mezera 20 mm, vyplněná izolací z minerální vlny

– styčná spára promaltované Silka zdicí maltou

PUR pěna

dilatační omítkový profil –

trvale pružný přetíratelný tmel

– trvale pružný přetíratelný tmel

–  spojka zdiva – z nerezového  
perforovaného plechu 300 × 30 × 0,7 mm,  
vtlačena do nanesené Silka zdicí malty

–  spojka zdiva – z nerezového  
perforovaného plechu 300 × 30 × 0,7 mm,  
vtlačena do nanesené Silka zdicí malty

– pružné napojení omítek – trvale pružný přetíratelný tmel

– pružné napojení omítek – trvale pružný přetíratelný tmel
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Dilatační spáry ve stěnách
Aby nedocházelo k poškození 

zdiva, vytváří se svislé a vo-

dorovné dilatační spáry, které 

umožní působení tepelných 

a vlhkostních objemových změn, 

dotvarování a průhybů a předpo-

kládaných účinků vnitřních na-

pětí způsobených svislým a vo-

dorovným zatížením.

Je třeba brát v úvahu, že poloha 

dilatačních spár má zohledňovat 

potřebu zachovat konstrukční 

celistvost stěny.

Všechny dilatační spáry mají 

procházet celou tloušťkou 

stěny a přes všechny povrchové 

úpravy, které nejsou poddajné 

a nepřizpůsobí se objemovým 

změnám.

Ve vnějších stěnách mají být di-

latační spáry zrealizované tak, 

aby umožňovaly odtékání jaké-

koli vody, aniž by poškodila zdivo 

nebo pronikala do stavby.

Vodorovné vzdálenosti svis-

lých dilatačních spár ve zdě-

ných stěnách mají zohledňovat 

druh stěny, zdicích prvků, malty 

a specifické detaily konstrukce.

Dilatační spáry se navrhují 

a rozmisťují s ohledem na:

–  druh materiálu zdicích prvků 

s  přihlédnutím k povaze vlh-

kostních objemových změn 

prvků,

–  tvar a rozměry konstrukce 

s přihlédnutím na otvory a vzá-

jemný poměr stran plných 

stěn,

–  míru vetknutí,

–  chování zdiva při krátkodobém 

a dlouhodobém zatížení,

–  reakci zdiva na tepelné a kli-

matické podmínky,

–  odolnost proti ohni,

–  zvukověizolační a tepelněizo-

lační požadavky,

–  přítomnost/nepřítomnost vý-

ztuže v konstrukci.

Nosné stěny

Žádné doporučené hodnoty na 

prostorové uspořádání nejsou 

určeny, odvíjí se od místních sta-

vebních zvyklostí, druhu použi-

tých podlah a jiných konstrukč-

ních detailů.

Ze zkušeností doporučujeme 

neprovádět větší vzdálenosti 

svislých dilatačních spár než 

24 m, při zatížené rovné nosné 

stěně.

Nenosné stěny

Maximální vodorovná vzdále-

nost mezi svislými dilatačními 

spárami při nevyztužených ne-

nosných stěnách je u zdiva z vá-

penopískových zdicích prvků 8 m 

(dle ČSN EN 1996-2). Vzdálenost 

první svislé spáry od vetknutí 

svislého okraje stěny nemá pře-

sáhnout polovinu výše uvedené 

hodnoty.
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 Stěny
Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku)

číslo 
skladby

Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku)

Doporučená skladba konstrukce splňující požadavek

tloušťka 
konstrukce 

včetně 
povrchové 

úpravy

tepelný 
odpor  

návrhový
RU

vzduchová  
neprůzvučnost 

laboratorní
Rw

mm m2.K/W dB

Bytové domy, rodinné domy, terasové nebo řadové domy a dvojdomy - všechny obytné místnosti bytu

1.1 Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu požadavek R’w DnT,w ≥ 40

a) Ytong vnitřní omítka akustická (15 mm) – Ytong Klasik (125 mm) – 
Ytong vnitřní omítka akustická (15 mm) 155 0,96 44

b) omítka (5 mm) – Silka HML 100 (12-1,6) – omítka (5 mm) 110 0,17 47

c) Ytong vnitřní omítka akustická (15 mm) – Ytong příčkový panel (100 mm) –  
Ytong vnitřní omítka akustická (15 mm) 130 0,61 42

Bytové domy, rodinné domy s více než jedním bytem - obytné místnosti bytu

1.2 Všechny místnosti druhých bytů včetně příslušenství požadavek R’w DnT,w ≥ 53

a) omítka (10 mm) – Ytong Statik (200 mm) – MW (30 mm) mezi pružnou konstrukcí –  
– SDK AKU (RIGISTIL AKUSTIK) (12,5 mm) 250 2,50 57

b) omítka (10 mm) – Ytong Statik (250 mm) – vzduchová mezera (20 mm) –  
– MW (50 mm) mezi konstrukcí – SDK (12,5 mm) 343 3,10 57

c) omítka (10 mm) – Silka HM 200 (15-1,8) – omítka (10 mm) 220 0,30 54

d) omítka (10 mm) – Silka HM 250 (20-2,0) – omítka (10 mm) 270 0,34 57

e) omítka (10 mm) – Silka HML 300 (15-1,6) – omítka (10 mm) 320 0,46 56

1.4 Společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, kočárkárny, sušárny, sklípky apod.) požadavek R’w DnT,w ≥ 52

a)  omítka (10 mm) – Silka KSRP 200 (20-2,0) – omítka (10 mm) 220 0,22 54

Terasové nebo řadové rodinné domy a dvojdomy - obytné místnosti bytu

1.9 Všechny místnosti v sousedním domě, včetně příslušenství požadavek R’w DnT,w ≥ 57

a) omítka (5 mm) – Ytong Statik (200 mm) – MW (30 mm) – Ytong Statik (200 mm) –
– omítka (5 mm), stěny založené na oddělených základech 440 3,40 64

Hotely a ubytovny - ložnicový prostor

2.1 Všechny místnosti druhých jednotek požadavek R’w DnT,w ≥ 47

Nemocnice, zdravotnická zařízení - lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály apod.

3.1 Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, místnosti sester, operační sály, komunikační  
a provozní prostory (chodby, schodiště, čekárny, sklady) požadavek R’w DnT,w ≥ 47

Školy a vzdělávací instituce - učebny, výukové prostory, kabinety učitelů

4.1 Učebny, výukové prostory, kabinety požadavek R’w DnT,w ≥ 47

a) omítka (5 mm) – Ytong Klasik (75 mm) – MW (80 mm) – Ytong Klasik (75 mm) – 
omítka (5 mm) 240 3,12 50

b) omítka (10 mm) – Silka KSRP 150 (20-2,0) – omítka (10 mm) 170 0,18 52

Administrativní a víceúčelové budovy, úřady a firmy - kanceláře a pracovny, relaxační místnosti

5.1 Kanceláře a pracovny s běžnou administrativní činností, chodby, pomocné provozní prostory požadavek R’w DnT,w ≥ 37 

a) omítka (10 mm) – Ytong Klasik (125 mm) – omítka (10 mm) 145 0,95 39

b) Ytong vnitřní omítka akustická (15 mm) – Ytong Klasik (100 mm) –  
Ytong vnitřní omítka akustická (15 mm) 130 0,78 42

c) omítka (10 mm) – Silka KSBP 70 (12-2,0) – omítka (10 mm) 90 0,10 42

Akustika
Příklady konstrukcí splňujících jednotlivé požadavky ČSN 73 0532: 2020

MW – minerální vláknitá izolace
SDK – sádrokartonová deska


