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Abstract: Manufacturers indicate sound insulation of envelope structures of different materials. 
Acoustical properties of manufactured openings as windows and doors (plastic, wooden, metallic) 
are known. Following theoretic relations for calculation of consequential sound insulation of 
acoustic composite wall Rw, it is possible to work out options of walls and openings of various 
materials. 

1 Úvod do problematiky 
V stavebnej praxi sú po materiálovej, technicko-konštrukčnej ba aj po fyzikálno-mechanickej 
stránke známe vlastnosti ohraničujúcich konštrukcií budov. Môžeme povedať, že uvedené 
odborné poznatky v plnom rozsahu vieme definovať aj pre transparentné konštrukcie (okná, 
dvere). Zo spojenia týchto poznatkov vyplývajú aj komplexné vlastnosti obvodových 
konštrukcií. Medzi nich zaraďujeme hlavne: konštrukčné, statické, tepelnotechnické, 
akustické, estetické, protipožiarne vlastnosti a pod.  V obvodovej konštrukcii však môžu byť 
aj ďalšie technické a technologické otvory. Z hľadiska stavebnej akustiky dochádza 
k väčšiemu ale menšiemu zníženiu celkovej nepriezvučnosti obvodovej konštrukcie. 

Je známe, že deliace konštrukcie, ktoré sú zložené z dvoch alebo viacerých plošných častí 
s diametrálne rozdielnou nepriezvučnosťou zaraďujeme medzi akusticky zložené konštrukcie. 
Hlavným reprezentantom sú práve obvodové konštrukcie. Okná, dvere a ďalšie otvory majú 
obyčajne menšiu nepriezvučnosť v porovnaní s plnou časťou deliacej konštrukcie. Z tohto 
hľadiska veľmi negatívne ovplyvňujú celkovú nepriezvučnosť konštrukcie. Na zabezpečenie 
akustickej pohody v interiéri budov, ale aj hospodárnosti návrhu konštrukcie sa odporúča, aby 
rozdiel medzi indexom vzduchovej nepriezvučnosti Rw,s (dB) plnej časti steny a indexom 
nepriezvučnosti výplňovej časti Rw,o transparentných konštrukcií nebol väčší ako 10 dB.  

Na základe poznatkov v úvodnej časti, príspevok poukazuje aj na možnosti určitej unifikácie 
výpočtových hodnôt Rv,ob ba aj Rw,ob obvodovej konštrukcie na základe poznania vstupných 
údajov do výpočtových vzťahov. 

2 Teoreticko-konštrukčné súvislosti určenia nepriezvučnosti obvodovej 
steny 
Aby sme dosiahli uvedený cieľ je potrebne si stanoviť okrajové podmienky: 

• materiál plnej časti obvodovej konštrukcie – betón, porobetón, tehla a ďalšia materiálová 
základňa; 

• spektrálny priebeh nepriezvučnosti plnej časti steny resp. Rw (dB); 
• spektrálny priebeh nepriezvučnosti otvorových konštrukcií resp. Rw (dB); 
• pomer plôch otvorových konštrukcií k celkovej ploche podľa STN 73 0532 [1] (%); 
• alternatíva riešenia je pomocou indexov nepriezvučnosti (Obrázok 1.). 

Okrajové podmienky, spôsob riešenia, návrh a posúdenie však hlavne závisí od vonkajších 
hlukových pomerov pred posudzovanou budovou. Pre stavebnú prax je však zaujímavé, aký 
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rozsah R, R` resp. Rw, R`w môžeme očakávať od materiálovej variabilnosti okien, dverí 
(plástové, drevené, kovové), ich rozdielnej nepriezvučnosť (podľa hrúbky skla a konštrukcie) 
ale aj v prípade ďalších otvorov stene. To samozrejme musí korešpondovať s plnou časťou 
obvodovej steny. Teda opäť materiálová skladba, nepriezvučnosť, plocha [2]. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázok 1. Stanovenie výslednej 
nepriezvučnosti zloženej steny   

 
Je známe, že zlepšenie zvukovej izolácie akustický zloženej konštrukcie sa môže zabezpečiť 
iba zvýšením nepriezvučnosti transparentných konštrukcií. Z tejto analýzy vyplýva, že 
výsledná nepriezvučnosť akusticky zloženej konštrukcie závisí od pomeru plôch   Ss / So 
podľa vzťahu: 

  owsww RRR ,, −=∆   (dB)                            

kde: Ss  je plocha celej deliacej konštrukcie (m2); 

So  -  plocha transparentných konštrukcií, otvorov v stene (m2); 

∆Rw -  zhoršenie zvukovej izolácie akusticky zloženej steny (dB). 

Výsledná zvuková izolácia Rw,v  akusticky zloženej konštrukcie sa vypočíta zo vzťahu 

    wswvw RRR ∆−= ,,   (dB)  

V praxi sa zvýšenie nepriezvučnosti okien rieši najčastejšie zvýšením plošnej hmotnosti skiel, 
ich hrúbky, resp. vystriedanie hrúbok (k zdroju hluku väčšia hrúbka skla), šírkou vzduchovej 
vrstvy. Nepriezvučnosť transparentných konštrukcií však závisí aj od prievzdušnosti škár 
okien a dverí. 

3 Prípadové riešenia teoreticko-praktického charakteru 
3.1 Obvodová stena 
Pre vzájomné porovnania sme vybrali reprezentantov najčastejšie používaných materiálov  
a skladieb pre bytovú výstavbu u nás so zreteľom aj na tepelnotechnické požiadavky. Vo 
všetkých prípadoch sa jedná o masívnu stenu z troch základných typov materiálov a to tehla, 
pórobetón a železobetón. Základné typy stien sú doplnene v alternatívach o tepelnú izoláciu 
na báze minerálnej vlny alebo polystyrénu. Charakteristické vlastnosti a hodnoty indexu 
nepriezvučnosti Rw,s (dB) jednotlivých stien sú uvádzané v Tabuľke1. Porovnaním indexov 
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nepriezvučnosti masívnych stien  môžeme vyjadriť názor, že index vzduchovej 
nepriezvučnosti pri masívnych stenách vrátane zateplenia budú dosahovať hodnôt nad 50dB. 

Tabuľka 1. Index nepriezvučnosti masívnych stien používaných v obvodových plášťoch 
Schéma 

konštrukcie 
Popis, charakteristické vlastnosti Index 

nepriezvučnosti 
Rw,s (dB) 

 

Tehlová stena (novodobé tvarovky) hr.440mm 
hrúbka steny > 440 mm 

obj. hmotnosť ρ = 800 kg/m3 
Rw,s = 50dB 

 

Pórobetónová stena hr.375mm 
hrúbka steny > 375 mm 

obj. hmotnosť ρ = 500 kg/m3 
Rw,s = 50dB 

 

Železobetónová stena hr. 180mm + TI (miner. vlna) 
hr.150mm 

hrúbka ŽB steny > 180 mm 
hrúbka TI > 150 mm 

obj. hmotnosť ŽB steny ρ = 2300 kg/m3 
obj. hmotnosť TI ρ = 150 kg/m3 

Rw,s = 60dB 

 

Tehlová stena (novodobé tvarovky) hr.250mm + TI (miner. 
vlna) hr.100mm 

hrúbka steny  > 250 mm 
hrúbka TI > 100 mm 

obj. hmotnosť steny ρ = 900 kg/m3 
obj. hmotnosť TI ρ = 150 kg/m3 

Rw,s = 48dB 

 

Pórobetónová stena hr.250mm + TI (miner. vlna) hr.100mm 
hrúbka steny  > 250 mm 

hrúbka TI > 100 mm 
obj. hmotnosť steny ρ = 500 kg/m3 

obj. hmotnosť TI ρ = 150 kg/m3 

Rw,s = 50dB 

 
3.2 Okno, zasklená stena 
Steny dosahujú index nepriezvučnosti rádovo 50dB, štandardná okenná konštrukcia resp. 
zasklená stena dosahuje výrazne nižších hodnôt. V rámci porovnania však boli vybrané 
okenné konštrukcie  z celej škály súčasnej výroby skla (firma Glaverbel) v rozsahu od 25 až 
50dB (Tabuľka 2.). Najväčší vplyv na nepriezvučnosť okien z hľadiska samotnej konštrukcie 
okna má zasklenie, ako jeho najväčšia plošná časť. Nakoľko kvalita výroby rámov či už 
drevených alebo plastových (najviac používané v sfére obytnej výstavby) ako aj tesnení 
v nich je na veľmi vysokej úrovni, vzájomný vplyv rámu a skla na kvalitu okna sa znižuje. 
Vzájomný vplyv narastá až pri veľmi vysokých nepriezvučnostiach okien (nad 40dB). 
Zvyšujúca sa nepriezvučnosť zasklenia je charakterizovaná najmä zväčšovaním plošnej 
hmotnosti skla pomocou napr. vrstvených skiel, čo má za následok väčšiu hmotnosť skla 
a tým vplyv na veľkosť okna, materiál rámu, možnosti kovania a samozrejme cenu.      

3.3 Stena verzus okno 
Návrh obvodového plášťa vychádza z poznania dvoch veličín - predpokladanej ekvivalentnej 
hladiny A hluku 2m pred fasádou objektu cez deň a v noci a max. prípustnej hladiny A hluku 
z dopravy vo vnútornom priestore LA,eq,p (Vyhláška MZ SR č.549/2007). 
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Tabuľka 2. Index nepriezvučnosti okenných konštrukcií (príklady) 

Schéma 
konštrukcie Popis 

Index 
nepriezvučnosti 

Rw,o (dB) 

TZI trieda 
zvukovovej 

izolácie 

Okenná konštrukcia zo zasklením  
typu 4-12-4 

Rw,s = 
29dB 

TZI 1 

 
Okenná konštrukcia zo zasklením  

typu 6-15-4 
Rw,s = 
34dB 

TZI 2 

Okenná konštrukcia zo zasklením  
typu 6-12-44,2 

Rw,s = 
37dB 

TZI 3 

Okenná konštrukcia zo zasklením  
typu 6-12-44,2st 

Rw,s = 
40dB 

TZI 4 

 Okenná konštrukcia zo zasklením  
typu 10-20-44,2st 

Rw,s = 
45dB 

TZI 5 

 

Okenná konštrukcia zo zasklením  
typu 88,2st-15-66,2st  

Rw,s = 
51dB 

TZI 6 

 
Na základe týchto parametrov vieme navrhnúť obvodový plášť tak, aby vyhovoval 
požiadavke STN 730532. Výsledky výpočtu návrhu obvodového plášťa, resp. okennej 
konštrukcie v stene, ktorá bude dosahovať index nepriezvučnosti min. 50dB, je uvádzaný 
v Tabuľke 3. 

Tabuľka 3. Návrh okna, zasklenej steny v masívnej stene s nepriezvučnosťou Rw,s = 50dB 
Plocha okna z celkovej plochy steny v rozsahu podľa  

STN 730532 (Obrázok 2.) 
0-35% 35-50% nad 50% 

LAeq,2m (dB) 
v noci 

Zvuková izolácia 
obvodového plášťa 

Rw,v (dB) 

LA,eq,p 
(dB) 

v noci min. index nepriezvučnosti okna Rw,o (dB) 
< 40 > 33 > 28 (TZI 1) > 30 (TZI 2) > 33 (TZI 2) 
< 45 > 33 > 28 (TZI 1) > 30 (TZI 2) > 33 (TZI 2) 
< 50 > 33 > 28 (TZI 1) > 30 (TZI 2) > 33 (TZI 2) 
< 55 > 36 > 32 (TZI 2) > 33 (TZI 2) > 36 (TZI 3) 
< 60 > 41 > 39 (TZI 3) > 39 (TZI 3) > 41 (TZI 4) 
< 65 > 46 > 43 (TZI 4) > 44 (TZI 4) > 46 (TZI 5) 
< 70 > 51 

30 

> 52 (TZI 6) > 52 (TZI 6) > 51 (TZI 6) 
 

 
Obrázok 2. Plocha obvodovej konštrukcie a okna pre stanovenie výsledného indexu nepriezvučnosti 

zloženej steny 
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Obrázok 3. Rozsah indexu vzduchovej nepriezvučnosti konštrukcií v skladbe fasády 

 
Ak predpokladáme, že okenné konštrukcie zvukovoizolačnej triedy TZI 1 a 2 môžeme 
v súčasnosti zaradiť medzi štandardné z hľadiska konštrukcie ako aj ceny, objekty bytového 
charakteru by nemali byť umiestnené v území kde ekvivalentná hladina A hluku presahuje 
50dB v noci. V prípade, vyšších hladín hluku ako 50dB nie je postačujúce zvyšovať 
nepriezvučnosť netransparentnej časti ale zvyšovať nepriezvučnosť okenných konštrukcií. Na 
Obrázku 3. sú znázornené možnosti zvukovej izolácie jednotlivých častí obvodového plášťa.  

4 Záver 
V súčasnom období výstavby sa investori snažia umiestňovať objekty určené pre bytovú 
výstavbu do čoraz hlučnejších častí miest, čo má za následok vyššiu požiadavku 
nepriezvučnosti na obvodový plášť. Steny ako časť obvodovej konštrukcie dosahujú 
dostatočné hodnoty nepriezvučnosti,  čo neplatí pre okenné konštrukcie. Tu zvyšovanie 
nepriezvučnosti okien nad hodnoty 35dB spôsobuje výrazné predraženie konštrukcie okna 
z dôvodu aplikácie náročných sklenených systémov.  Pri štandardnej skladbe steny a okennej 
konštrukcie by objekt bytovej výstavby nemal byť umiestnený v priestore kde ekvivalentná 
hladina A hluku 2m pred fasádou prekračuje hodnoty LA,eq,2m = 50dB, inak je potrebné 
počítať s výrazným zvýšením ceny fasády objektu. 
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