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ABSTRAKT  

 
Čo je vlastne komfort bývania a prečo je pre nás tak dôležitý? To je veľmi častá otázka na 

ktorú je veľmi veľa odpovedí a názorov.  
V rámci zabezpečenia si vlastného bývania je pre každého jednotlivca  dôležité hlavne celkové 

pohodlie, vhodnosť lokality a občianskej vybavenosti, ale čo  s ostatnými požiadavkami resp. faktormi, 
ktoré rozhodne ovplyvňujú pocit z pokojného a vysnívaného bývania. Veľa ľudí práve zabúda na to aký 
vplyv na ich obytné prostredie môže mať doprava, okolité priemyselné zóny, alebo len obyčajné detské 
ihrisko či neďaleký supermarket. Toto je často dôvodom na sťažnosti, ktoré prichádzajú najprv na 
mestský magistrát resp. na obecné úrady no potom aj na regionálne úrady verejného zdravotníctva. 
Riešení tohto problému je viacero ako napr. využitie zvukoizolačných materiálov či vhodný návrh 
stavebných konštrukcii.  

Stavebná akustika je jeden z odborov akustiky, ktorý v súčasnej dobe nachádza nemalé 
uplatnenie už pri návrhu rôznych stavebných konštrukcií a rôznych stavebných objektov. 
Rozhodujúcou vlastnosťou pri návrhu stavebných konštrukcií a voľby vhodných izolačných materiálov 
je ich zvuková pohltivosť a odrazivosť. Tento príspevok sa zaoberá fyzikálnou charakteristikou 
uvedených parametrov ako aj metodikou ich stanovenia. Niektoré z týchto metód sú zakotvené v 
príslušnej legislatíve a normatívoch ako napríklad Metóda stojatej vlny, Metóda zväčšenej plochy, 
Metóda transformačnej funkcie a iné. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že nepriezvučnosť stavebných konštrukcií rastie s plošnou 
hmotnosťou m, (kg/m2). Jednou z podmienok na nepriezvučnosť konštrukcií je aj vzduchotesnosť. 
Vhodnejšie sú konštrukcie ohybovo mäkké oproti ohybovo tuhým. Ale požiadavky na čo najväčšiu 
hmotnosť a najmenšiu tuhosť sa navzájom vylučujú [1].  

Požiadavky na zvukovú izoláciu deliacich konštrukcií stanovuje norma. Opisuje veličiny na 
hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Zvukovú izoláciu v 
konštrukciách predstavuje spektrálny priebeh vzduchovej nepriezvučnosti 1/3- oktávových 
kmitočtových pásmach, ktoré sú merané buď v laboratóriu R, alebo na stavbe R´. Hodnoty na stavbe 
ale bývajú nižšie ako v laboratóriu kvôli negatívnemu vplyvu šírenia zvuku vedľajšími cestami. Index 
nepriezvučnosti sa určí z laboratórnych hodnôt Rw pomocou vzťahu: 
 

Rˊ
W = RW - k  
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Kde k je korekcia, ktorá závisí od vedľajších ciest šírenia zvuku. Pre jednovrstvové plošné 

konštrukcie z tradičných materiálov je k= 2 dB. Pre ťažké deliace konštrukcie  napr. murované steny 
je korekcia od 2 dB až 5 dB pre ľahké deliace konštrukcie v oceľových alebo v drevených konštrukcií 
je korekcia od 4 dB až po 8 dB [2].  

V praxi je potreba rozlišovať medzi konštrukciami, ktoré pohlcujú zvuk a upravujú tak len 
akustické vlastnosti miestnosti a medzi konštrukciami, ktoré zaisťujú nepriezvučnosť, to znamená 
obmedzujú prenos zvuku medzi miestnosťami. Pohlcovač zvuku nemôže byť dobrou zvukovo izolačnou 
konštrukciou. Pohlcovače zvuku, napr. kmitajúca doska, pripomínajú svojou konštrukciou zvukovo 
izolačnú predstenu, ale pohlcujú len rezonančný kmitočet, čo je oblasť, kde dochádza k poklesu 
nepriezvučnosti. Pohlcovače sú nastavené tak, aby rezonančný kmitočet bol v pásme najväčšej 
citlivosti sluchu ( 125-4000 Hz ), ale ťažké plávajúce podlahy a deliace steny musia mať rezonančný 
kmitočet nízky. [1] 

O vplyve hluku na človeka vieme už dávno a riešenie nežiaducich akustických problémov sa 
začalo čoraz intenzívnejšie prejavovať  v posledných rokoch.  

V poslednej dobe sa však negatívny vplyv hluku na človeka ukázal ako veľmi významný, a 
preto poznatky o akustických vlastnostiach materiálov zohrávajú veľkú rolu pri aplikáciách na 
stavebné konštrukcie. So zavedením nových hlučných domácich spotrebičov a stále hlučnejšej 
reprodukčnej techniky s vysokým akustickým výkonom a s nízkym kmitočtom, budú v budúcnosti 
požiadavky na zvukovú izoláciou iba rásť [1]. 
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ABSTRACT 

 
What is the comfort of living and why is it so important to us? This is a very common question 

for which there are a lot of answers and opinions.  
 In order to secure one's own living, the overall comfort, suitability of the location and civic 

amenities are important for each individual, but what about the other requirements and factors that 
definitely influence the feeling of peaceful and dream housing. Many people are just forgetting how 
traffic, the surrounding industrial zones, or just a children's playground or a nearby supermarket can 
have an impact on their living environment.  This is often the reason for complaints that first come to 
the municipal council or municipal authorities but then to the regional public health authorities. The 
solution to this problem is more than the use of soundproofing materials or the appropriate design of 
building structures. 

Building acoustics is one of the fields of acoustics, which currently finds considerable 
application in the design of various building structures and various building objects. An important 
feature in the design of building structures and the choice of suitable insulating materials is their 
sound absorption and reflectivity.  This paper deals with the physical characteristics of the above 
parameters and methodology of their determination. 
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