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ACOUSTICS IN ECOLOGICAL WOOD CONSTRUCTION 

 
ABSTRAKT 
Článok prezentuje metodiku výskumu akustických problémov v drevostavbách na báze ekologických 
materiálov. Jedná sa o hodnotenie konštrukcií drevostavieb, ktoré vyhoveli podmienkam na požiarnu 
odolnosť.   
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  materiál, požiar, akustika 
 
ABSTRACT  
The article presents the methodology of research of acoustic problems in wood-based constructions 
based on ecological materials. This is an assessment of the construction of timber constructions that 
have met the conditions for fire resistance. 
KEY WORDS: material, fire, acoustics 
 
Úvod 
Vývoj stavebníctva a drevostavieb stále napreduje. Vznikajú, nové stavebné materiály, veľkoplošné 
materiály a s tým úzko súvisia aj inovácie existujúcich návrhov stenových konštrukcií drevostavieb. 
Pri návrhoch zložených konštrukčných prvkov a konštrukcií je nutné zohľadňovať mnohé faktory. 
Stavba musí byť energeticky úsporná, musí byť zabezpečená jej stabilita, bezpečnosť, požiarna 
odolnosť, ale aj akustická pohoda vo vnútorných priestoroch stavby.  

Stavebný priemysel a jeho technika sú založené na tradíciách, skúsenostiach, pričom dôležitú 
úlohu hrá aj miestna dostupnosť materiálov. Drevo bolo v minulosti v našich podmienkach často 
využívané na stavbu domov. Postupne však bolo vytláčané inými materiálmi. V súčasnosti však je 
možné pozorovať návrat k prírodným materiálom, ku ktorým patrí rastlé drevo ako aj nové materiály 
na báze dreva. Drevo má totiž mnoho predností oproti iným materiálom. Jeho najväčšou prednosťou je 
to, že je to obnoviteľný materiál. Z technologického hľadiska je ho možné opracovávať mechanicky, 
tepelne, hydrotermicky, chemicky a je možné použiť aj biotechnológie. Na jeho spracovanie sa však 
spotrebuje niekoľkonásobne menej energie ako pri iných materiáloch (napr. tehla, oceľ, betón), pričom 
jeho likvidácia po skončení životnosti minimálne zaťaží životné prostredie.  

Štúdie hodnotenia životného cyklu LCA (Life-CycleAssessment), ktoré boli uskutočnené 
hlavne v Európe a USA porovnávajúce drevo ako stavebný systém s inými materiálmi a stavebnými 
technológiami (ako je železobetón, oceľ, murivo – tehla, pórobetón) poukazujú na veľký potenciál 
stavebných materiálov na báze dreva. Drevo ako stavebný materiál by mohlo zvýšiť svoju 
konkurencieschopnosť v stavebníctve, pretože sa jedná o obnoviteľný zdroj a je to ekologicky 
prijateľný materiál, či už z pohľadu jeho prvotného použitia alebo aj spôsobu jeho likvidácie. Analýzy 
(NÄSSÉNA A KOL., 2012) potvrdzujú výsledky predchádzajúcich štúdií, že v súčasných podmienkach 
budovy s drevenými rámami budú počas svojho životného cyklu emitovať menej CO2 ako betónové 
budovy. Na konci životného cyklu sú pre drevo vytvorené rôzne perspektívy, ktoré z dreva robia 
obzvlášť hodnotný materiál v porovnaní s inými, medzi ktorými prevláda spaľovanie odpadu 
a demolácia (GUSTAVSSON A KOL., 2006). Odhady o recyklačnom potenciáli budovy sa v literatúre 
značne líšia; niektoré analyzované štúdie predpokladajú miery recyklácie až do 80 % (NÄSSÉN A KOL., 
2012), čím sa znižuje tvorba odpadu (PEUPORTIER, 2001). Existuje však viacero sekundárnych alebo 
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terciárnych spôsobov použitia odpadov z drevnej konštrukcie (RAMAGE A KOL., 2017). Napríklad 
drevený stavebný odpad sa premieňa na triesky a používa sa ako palivo. To, čo sa nepoužije sa 
zlikviduje. Drevený odpad nižšej kvality môže byť použitý na výrobu buničiny, drevených 
kompozitných panelov.  

Pri likvidácii drevených stavieb sa kvalitné rezivo môže opätovne použiť. Pomer opätovného 
použitia (objem opätovne použitého reziva k pôvodnému objemu) je 0,6. Zvyšok dreva, preglejky a 
panely z dreva sa premieňajú na triesky a môžu sa použiť na tretí účel (HIRAMATSU A KOL., 2002). 

V mnohých oblastiach sveta stavebné predpisy vymedzujú výšku stavieb z dreva. Zároveň sú 
riešené otázky týkajúce sa životnosti dreva, jeho možných modifikácii s cieľom zvýšiť požiarnu 
odolnosť a teda aj rozšíriť možnosti použitia dreva (RAMAGE A KOL.,2017).  

Nie je preto prekvapujúce, že stavby z dreva sa objavujú v súčasnosti aj na Slovensku čoraz 
častejšie. Drevostavba totiž spĺňa požiadavky na kvalitné bývanie. V prípade drevostavieb je istou 
výhodou, že je možné prispôsobiť stavbu zmeneným požiadavkám jednoduchou adaptáciou aj 
v priebehu životnosti. Toto však nie je jediným dôvodom zvyšovania počtu ľahkých drevených 
stavieb. Na tom, že podiel drevostavieb rastie sa podieľajú aj ďalšie dôvody. Je to napríklad možnosť 
prefabrikácie, s čím súvisí rýchlosť montáže, možnosti aplikácie nových architektonických prístupov. 
V súvislosti s potrebou znižovania tepelných strát je možné zvyšovať počet vrstiev tepelnej izolácie 
obvodovej steny bez zvyšovania celkovej hrúbky fasády. Z hľadiska celkovej pohody bývania, ku 
ktorým patrí aj obytný priestor bez rušivého hluku okolia ako aj v rámci interiéru je potrebné sa 
zaoberať aj otázkami akustiky. Dôležitou je aj protipožiarne zabezpečenie drevostavby, aj keď na 
drevostavbu nie je z hľadiska požiarnej odolnosti iný pohľad ako u ostatných druhov stavieb.  

S postupným vývojom priemyslu a stavebníctva sa čoraz častejšie využívajú aj masívne plné 
drevené panely rôznych hrúbok, ktoré sa nazývajú CLT (CrossLaminatedTimber), resp. BSP 
(BrettSPperrholz) panely. Tieto panely dosahujú uspokojivú zvukovú a tepelnú izoláciu, pričom 
poskytujú aj maximálnu ochranu v prípade požiaru. (WHITE A DIETENBERGER2010) sa venovali 
požiarnej odolnosti CLT panelov a zistili že, CLT panely majú výbornú požiarnu odolnosť. 
(GAGNON2011) sa venoval akustickým parametrom CLT panelov. Meral vzduchovú a krokovú 
nepriezvučnosť a ukázalo sa , že troj-vrstvý CLT panel hrúbky 160 mm (v strede minerálna vlna 30 
mm) má vzduchovú nepriezvučnosť 48 až 50 dB, čo je vyhovujúce. 
 Drevo má pozitívny vplyv na človeka. Ide o prírodný materiál, ktorý vyvoláva príjemnú 
atmosféru domova, má príjemnú vôňu a špecifické čaro. Ak je o drevo patrične postarané, má dlhú 
životnosť. Trh ponúka mnoho možností ako drevo ochrániť pred nežiaducimi vplyvmi prostredia. Pri 
výbere dreva, ako stavebného prvku je potrebné zohľadňovať jeho vlastnosti, predovšetkým hustotu 
dreva a jeho vlhkosť. Tieto parametre dokážu ovplyvniť mechanické vlastnosti dreva a tým priamo aj 
proces výstavby a konečný komfort bývania.  
 Drevostavby sa zhotovujú najčastejšie z mäkkých drevín, ako je smrekové a jedľové drevo. 
Pred zabudovaním do stavebnej konštrukcie, musí byť drevo vysušené maximálne však na 15% 
vlhkosti, nesmie byť poškodené škodcami, napadnuté hnilobou a nesmie pochádzať z kalamitnej 
ťažby. Takéto drevo by malo byť ohobľované a opracované zo všetkých štyroch strán. V prípade, že 
by sa stavba nachádzala v podnebí,  kde sú náročnejšie poveternostné podmienky, sú vhodnejšie na 
výstavbu lepené masívne prvky, ktoré sú odolnejšie proti namáhaniu vetrom, zabráni sa tak 
poškodeniu vykrútením a praskaním jednotlivých prvkov.  

K negatívom drevostavieb patrí riziko vzniku požiaru. To riziko je eliminované aplikáciou 
nových nehorľavých materiálov do konštrukcií drevostavieb, ako aj prísnymi protipožiarnymi 
predpismi. Druhou otvorenou otázkou úplnej pohody v drevostavbe ostáva akustická pohody v nej. 
Týka sa to hlavne viacpodlažných drevostavieb, ktoré dostavajú v rámci EÚ zelenú.  

 
1 Ochrana drevených konštrukcií 
 
Drevo je prírodný materiál, zložené z troch organických polymérov – lignín, celulóza a 

hemicelulóza. Na tieto zložky dokážu negatívne vplývať abiotické vplyvy – oheň, voda, emisie, 
kyslík, ale aj drevokazný hmyz a hu-by. K hlavným zásadám ochrany dreva patrí výber správneho 
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materiálu, použitie chemickej ochrany dreva v podobe náterov a použitie konštrukčnej ochrany dreva. 
Do úvahy sa berie trvanlivosť dreva, ale aj odolnosť voči klimatickým vplyvom. Na strešné 
konštrukcie alebo pergoly sa odporúča použiť drevo takých drevín, ktoré obsahujú okrem základných 
polysacharidov aj triesloviny, flavonoiody a podobne. Tieto látky prispievajú k lepšej odolnosti proti 
drevokaznému hmyzu a hnilobe. Z domácich drevín vyniká červený smrek, dub alebo agát. 
Alternatívou je modifikované drevo, termodrevo – termicky upravené drevo alebo acetylované drevo – 
upravené chemicky. Takto upravené drevo má vyššiu odolnosť voči poveternostným zmenám. 

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb z dreva, ktoré sú považované za náchylné na 
požiar je možné stavať len nízke budovy. Pri drevených konštrukciách je možné dosiahnuť relatívne 
ľahko požiarnu odolnosť 30, 60, 90 a 120 minút s použitím napr. tzv. ochranného plášťa, ktorý tvorí 
sadrokartónová doska. V prípade požiaru sa absorbovaná vlhkosť v sadrokartónovej doske odparuje, 
pričom teplota dosky je na opačnej strane nízka, čo bráni vznieteniu dreva. Taktiež dutiny v 
konštrukcii je možné naplniť nehorľavým izolačným materiálom, ktorý chráni drevené konštrukcie a 
spomaľuje uhoľnatenie dreva (ICHIRO A KOL., 2014). 

Konštrukčná ochrana dreva zahŕňa aj zabezpečenie nízkej vlhkosti dreva (ideálne 6 až 15%). 
Nižšia vlhkosť dreva vytvorí horšie podmienky pre drevokazný hmyz, vznik plesní a rast hub. 
Konštrukčné spoje musia byť riešené tak, aby nedošlo k šíreniu požiaru, aby sa v mieste spoja 
nehromadila vlhkosť. Existuje mnoho výhod a ne-výhod  dreva, ale bolo preukázané, že životnosť 
drevených stavieb presiahla viac než sto rokov. Pri správnom konštrukčnom riešení a projektovaní 
požiarnej bezpečnosti stavby z dreva poskytujú bezpečné a spoľahlivé bývanie (KUZMA, 2017). 

 
2 Tepelno-technické vlastnosti drevostavieb 
 
Z hľadiska tepelnej ochrany stavieb a faktom že normatívne kritéria na výstavbu budov sú 

sprísnené, v pra-xi sa začínajú uplatňovať sendvičové konštrukcie z materiálov na báze dreva s 
použitím tepelnej izolácie. Obvodová stena na báze dreva, zložená z dreveného nosného rámu, 
vyplnená minerálnou izoláciou, z exteriéru opláštená fasádnym systémom. Zloženie takejto steny má 
minimálny počet tepelných mostov a nízku hodnotu koeficienta prechodu tepla konštrukciou (Štefko, 
2009). 

 
           3 Akustické vlastnosti dreva a materiálov na báze dreva 

 

Drevo vykazuje dobré akustické a tepelné vlastnosti, čo predurčuje drevo a materiály na báze 
dreva pre použitie v stavebníctve (OKNOTHERM, 2018). Vďaka vnútornej štruktúre dreva dochádza 
k výraznejšiemu útlmu akustickej energie ako pri iných typochstavebných materiálov. V súčasnosti sa 
hodnotenia akustiky začleňujú aj do osvedčení o ekologickom stavebníctve (napr. do hodnotenia 
LEED – Energy and Environmental Design), ktorý je najrozšírenejším systémom hodnotenia 
nehnuteľností na svete.  

K základným akustickým parametrom materiálov patrí koeficient absorpcie zvuku α. Koeficient 
absorpcie zvuku vyjadruje mieru akustickej energie absorbovanej materiálom po dopade zvukovej 
vlny na materiál a je smerovo a frekvenčne závislý. Pri hodnotení zvukovej absorpcie sa zisťujú jeho 
hodnoty pri štandardných frekvenciách 125, 250, 500, 1000 a 2000 Hertz (TAKAHASHIa kol., 2005). 
Jeho hodnota sa pohybuje v intervale (0 – 1). Materiál, ktorý má vysokú absorpčnú schopnosť má α = 
1,0 (LECHNER, 2011). Medzi faktory ovplyvňujúce akustickú účinnosť zvukovo absorpčných 
materiálov patrí: veľkosť vlákien, odpor prietoku vzduchu (Rf =∆p/ū.ℓ, kde Rf (Pa.s/m2) je odpor 
prietoku vzduchu; ∆p (Pa) je rozdiel tlakov; ū (m.s-1) je priemerná rýchlosť prúdenia vzduchu; ℓ (m) je 
dĺžka vzorky – (YONG, CHEN, 2015), pórovitosť, hrúbka, tuhosť, hustota a umiestnenie zvukovo 
absorpčného materiálu (SEDDEQ, 2009). V prípade dreva pri frekvencii 500 Hz sa pohybuje α okolo 
0,1; pričom pre povrchovo upravené drevo je to len 0,03; pre preglejku α = 0,04; pre špeciálne 
akustické materiály je α v intervale (0,2 – 0,8).  

Druhým dôležitým akustickým parametrom je zvuková izolácia, ktorá sa hodnotí stupňom 
vzduchovej nepriezvučnosti R (dB). Tento závisí od vlastností materiálu. Materiály s vyššou hustotou, 
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hrúbkou sú charakteristické vyššou hodnotou vzduchovej nepriezvučnosti. Merania vzduchovej 
nepriezvučnosti sa uskutočňujú pri frekvenciách z intervalu 125 Hz – 4 000 Hz. Pre drevené panely je 
hodnota R okolo20 dB, pri drevotrieskovej doske pri nízkych frekvenciách (do 500 Hz) R ˂ 20 dB, pri 
drevotrieske strednej hustoty (t.j. ρ = 800 kg.m-3) jeR = 25 dB (KARLINASSARI A KOL., 2012).  
 

 4 Akustika v drevostavbách 

 

Zvuk je mechanické vlnenie šíriace sa v pružnom prostredí, ktoré je schopné vyvolať v 
ľudskom uchu sluchový vnem. Zvuk sa z pohľadu stavebnej akustiky šíri vzduchom a konštrukciou. 
Vo vzduchu sa zvuk šíri postupným pozdĺžnym vlnením, v materiáloch zabudovaných v konštrukcií sa 
zvuk šíri prevažne priečnym a ohybovým vlnením. Ochrana proti hluku v budovách je realizovaná 
pomocou vhodných stavebných opatrení, t.j. zvukovo-izolačným účinkom deliacich konštrukcií. Pre 
obmedzenie šírenia hluku z vonkajšieho prostredia do vnútorných priestorov ako aj medzi priestormi 
vo vnútri stavby je dôležité, aby konštrukčné prvky spĺňali požiadavky na zvukovú izoláciu.  

Akustické vlastnosti sú často diskutované v súvislosti s drevostavbami. Najsledovanejšími 
parametrami, ktoré sa tykajú akustických vlastností stavebných konštrukcií sú zvuková pohltivosť, 
vzduchová nepriezvučnosť a kroková nepriezvučnosť. 
 

4.1 Rozdelenie obvodových konštrukcií z hľadiska akustiky 

 

Obvodové konštrukcie z hľadiska akustiky je možné rozdeliť nasledovne: 
 jednoduché  – plášte z rovnorodého materiálu alebo z viacerých vrstiev rôznych materiálov, 

ktoré sú tuho spojené tak, že vzhľadom na dopadajúcu zvukovú energiu sa správajú ako 
homogénna stena danej hmotnosti,  

 zložené – plášte skladajúce sa z dvoch alebo viacerých prvkov s rôznymi akustickými 
vlastnosťami, napr. z okna a z plnej časti obvodového plášťa, 

 ľahké – ich akustické vlastnosti závisia od skladby materiálu (AKUSTICKÉ POŽIADAVKY NA 

OBVODOVÝ PLÁŠŤ, 2013). 
 
Obvodová stena je konštrukcia obalového plášťa najviac zaťažená hlukom. Obvodová stena 

musí zo zvukovo-izolačného hľadiska spĺňať dve základné konštrukčné požiadavky:  
 svojím tvarovaním a povrchovou úpravou má znižovať hladinu hluku vo vonkajšom 

prostredí tesne pred fasádou a meniť vlastnosti zvukového poľa odrazom zvuku od povrchu 
priečelia,  

 musí zabraňovať prestupu nežiaducich zvukov z vonkajšieho do vnútorného chráneného 
prostredia svojou konštrukciou, materiálom a konštrukčným riešením jednotlivých prvkov.  

 
Základnou hygienickou požiadavkou na akustickú pohodu vnútorného prostredia vzhľadom na hluk 
prenikajúci zvonka je najvyššia prípustná ekvivalentná hladina hluku (GERGEĽ, 2017). 
 
                4.2Vzduchová nepriezvučnosť 

 

„Vzduchová nepriezvučnosť stavebných konštrukcií je schopnosť deliacej konštrukcie 
prenášať akustický výkon šíriaci sa vzduchom z miesta zdroja do chránenej miestnosti v zoslabenej 
miere.“ (TOMAŠOVIČ,2009). 

Pri tlmení hluku z exteriéru sú dôležité hlavne zvukovoizolačné vlastnosti obvodových múrov 
ako aj výplní otvorov. Schopnosť materiálov pohlcovať zvuk sa vyjadruje koeficientom 
nepriezvučnosti.  

Pri použití viacerých vrstiev rôznych materiálov sa výsledný koeficient vypočíta ako súčet 
koeficientov jednotlivých materiálov (NEKORANEC, 2015). Pre výpočet nepriezvučností niektorých 
deliacich konštrukcií existuje niekoľko relatívne presných výpočtových metód.  
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Stavebná nepriezvučnosť deliacej konštrukcie sa môže odlišovať od vypočítaných hodnôt, ale 
aj od hodnôt nameraných v laboratórnych podmienkach. Môže to byť pôsobené rozdielnymi 
podmienkami, ale hlavnou príčinou je šírenie zvuku bočnými cestami. 
Zvukovo-izolačné vlastnosti obvodovej steny sa vyjadrujú stupňom vzduchovej nepriezvučnosti R 
(dB). Pre rýchle porovnanie výrobkov je výhodné pracovať s jednočíselným hodnotením. Pri 
vzduchovej nepriezvučnosti sa najčastejšie používa index vzduchovej nepriezvučnosti Rw (dB).  

Keďže nepriezvučnosť závisí od frekvencie, výpočet sa musí vykonávať vo frekvenčných 
pásmach. Pri určení stupeň vzduchovej nepriezvučnosti R(RYCHTÁRIKOVÁ, 2015)sa používa vzťah: 

 

   (1) 
kde: 
L1 (dB) je hladina akustického tlaku vo vysielacej miestnosti; 
L2 (dB) je hladina akustického tlaku v prijímacej miestnosti; 
S  (m2) je plocha deliacej konštrukcie;  
A2 (m

2) je ekvivalentná pohltivá plocha v prijímacej miestnosti. 
Hladina akustického tlaku L1 (dB) je vybudená všesmerovým zdrojom zvuku a obidve hladiny 

akustického tlaku sú merané zvukomerom. Celková pohltivosť miestnosti príjmu A2 sa vypočíta z času 
dozvuku RT (s) podľa SABINA, kde V je objem prijímacej miestnosti (VIGRAN, 2008): 

 

    (2) 
kde: 
RT2 (s) je čas dozvuku; 
V  (m3) je objem prijímacej miestnosti; 
A2 (m

2) je ekvivalentná pohltivá plocha v prijímacej miestnosti. 
Zo vzťahu (2) je možné vyjadriť ekvivalentnú pohltivú plochu v prijímacej miestnosti A2 

      (3) 
Hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti (R) sú závislé od frekvencie. S rastúcou frekvenciou 

rastú,  avšak v niektorých častiach spektra môžu so vzrastajúcou frekvenciou klesať, čo je dôsledok 
rezonancie alebo koincidencie (GERGEĽ A KOL., 2015). Z tohto dôvodu sa vzduchová nepriezvučnosť 
zisťuje v závislosti od frekvencie v pásmach tretín oktávy v rozsahu 100 až 3 150 Hz (STN EN ISO 
717-1:2013-11). 

 
4.3Zvuková pohltivosť materiálov 

 

Zvuková pohltivosť materiálov je charakterizovaná koeficientom zvukovej pohltivosti α (-). 
Koeficient zvukovej pohltivosti sa vyjadruje ako pomer intenzity zvuku I2 vlny pohltenej v materiáli k 
intenzite zvuku I0 vlny dopadajúcej na materiál. 

    (4) 
Zo zákona zachovania energie je zrejmé, že koeficient zvukovej pohltivosti α nadobúda 

hodnoty z inter-valu (0, 1).  
 

               4.4 Stanovenie koeficientu zvukovej pohltivosti 

 

Koeficient absorpcie materiálov absorbujúcich zvuk je možné merať v dozvukovej miestnosti 
(podľa STN EN ISO 354, 2004) alebo metódou impedančnej trubice (podľa STN EN ISO 10534-2, 
2002). Na stanovenie koeficientu zvukovej pohltivosti metódou impedančnej trubice sa využíva 
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Kundtova trubica (na Obr. 1 je schéma meracej aparatúry), ktorá je v porovnaní s vlnovou dĺžkou malá 
a predpokladá sa, že v nej sa šíri zvuk v podobe rovinnej vlny v smere osi jej osi.  

 

Obr. 1 Schéma zapojenia aparatúry – meranie koeficienta zvukovej pohltivosti 
(GERGEĽ, 2017) 

 
Táto metóda umožňuje pri kolmom dopade zvuku meranie absorpcie zvuku na malých 

vzorkách. V prípade tejto metódy je obzvlášť dôležité, aby vzorka úplne vyplnila vnútorný obvod 
Kundtovej trubice, pretože to má nezanedbateľný vplyv na presnosť výsledkov meraní. 
 

4.5 Stanovenie vzduchovej nepriezvučnosti 

 

Vzduchová nepriezvučnosť testovanej vzorky stenovej konštrukcie sa určí podľa STN EN ISO 
16283-1 Akustika. Meranie zvukovo-izolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií v teréne. 
Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť (ISO 16283-1, 2014). Obr. 2 predstavuje meranie vzduchovej 
nepriezvučnosti steny. 

 

Obr. 2 Meranie vzduchovej nepriezvučnosti  stenovej konštrukcie 
(KARACABEYLI, 2013) 

 
Meranie vykonáme tak, že vo vysielacej miestnosti bude zdroj širokopásmový ružový 

šum vysokej intenzity. Následne budú merané ekvivalentné hladiny akustického tlaku vo vysielacej a 
prijímacej miestnosti. Z nameraných hladín bude stanovená výsledná hodnota. 
Stavebná vzduchová nepriezvučnosť– R´(dB) sa hodnotí v 1/3 alebo v 1/1 oktávových frekvenčných 
pásmach  od 100 Hz do 3 150 Hz (je to zvukovo-izolačná oblasť). 
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Požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť konštrukcie– vážené jednočíselné hodnoty 

vzduchovej nepriezvuč-nosti medzi vysielacími prijímacími miestnosťami musí vyhovovať 
minimálnym požadovaným hodnotám pre jednotlivé typy hlučných a chránených priestorov.  

Požiadavky na zvukovú izoláciu pre jednotlivé druhy konštrukcií v budovách sú definované v 
norme STN 73 0532:2013-01. Požadované hodnoty uvádza Tabuľka 1. 
 

Tabuľka 1: Požiadavky na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií budov 
 

Chránená (prijímacia miestnosť) 
 

 
Požiadavky na zvukovú izoláciu (dB) 

steny dvere stropy 
Hlučná (vysielacia) miestnosť 

R`w, DnT,w Rw R`w, DnT,w 
L`n,

w 
Bytové domy, rodinné domy – najmenej jedna 
obytná miestnosť 

 

1. Všetky ostatné miestnosti toho istého bytu 42 27 47 63 
Bytové domy – obytne miestnosti bytu  
2. Verejne používané priestory domu (schodiská, 
chodby, priechody, terasy) 

52 32 52 58 

3. Všetky miestnosti druhých bytov, vrátane 
príslušenstva 

53 - 53 55 

3. Verejne nepoužívane priestory domu 47 - 47 63 
4. Podjazdy, prejazdy, garáže 57 - 57 53 
5. Služby a prevádzkarne v čase po 22.00 h (LAmax≤ 
85dB) 

57 - 57 53 

6. Prevádzkarne s činnosťou aj po 22.00 h (LAmax ≤ 
85 dB) 

62 - 62 48 

Terasové alebo radové rodinné domy a dvojdomý 
- obytné miestnosti bytu 

 

7. Všetky miestnosti v susednom dome 57 - 57 48 
Vysvetlivky k Tabuľke 1 
Rwje vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť (pre vnútorné dvere,) 
R´w je vážená stavebná nepriezvučnosť (pre miestnosti so spoločnou celou plochou deliacej 
konštrukcie), 
DnT,w je vážený normalizovaný rozdiel hladín akustického tlaku (pre miestnosti bez spoločnej 
deliacej konštrukcie), 
L´n,w je vážená normalizovaná hladina akustického tlaku krokového hluku. 

 
 
Záver 
 

Ako už bolo v abstrakte naznačené jedná sa o metodiku riešenia akustických problémov 
ekologicky riešených konštrukcii drevostavieb, ktoré spĺňajú požiadavky na požiarnu odolnosť. 
Riešenie konštrukcie drevostavieb znamená posúdenie konštrukcie z viacerých kritérií, predovšetkým 
statika, tepelno-izolačný charakter, akustické vlastnosti konštrukcie, a iné. Ak konštrukcia vyhovie na 
uvedené kritériá posudzuje sa na požiarnu odolnosť. Toto posúdenie veľa ráz prináša úpravu 
konštrukcie, väčšinou prídavkom nehorľavých  prvkov v plášti konštrukcie. Ak pri stenách a priečkach 
môže to byť zanedbateľný problém, pri stropoch hlavne viacpodlažných budovách vplyv 
protipožiarnych opatrené je potrebne znovu prehodnotiť aj po akustickej stránke. Článok prezentuje 
vedecké poznatky a navrhovanú metodiku, ktorá uvedený problém pomôže riešiť. 
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