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Abstract: Acoustic Measurements Are an Important Factor in Sauering Healthy Habitable 
Enviroment and Certif the Desirej Quality. 

1 Úvod 
Stropné konštrukcie tvoria vodorovnú nosnú konštrukciu objektov. Od 50-tych rokov 
minulého storočia sa realizujú prakticky ako nespalné na báze silikátov alebo keramiky. 
Okrem vodorovného delenia objektu majú za úlohu chrániť oddelené priestory aj proti 
prenikaniu zvuku vzduchom a vedeného konštrukciami vyvodzovaného pohybom telies po 
stropnej konštrukcii. 

Prevažne sa realizujú plné stropné platne na báze silikátov, ktorých zvukovo izolačná 
schopnosť je závislá od ich plošnej hmotnosti do ktorej započítavame aj dokonale spojenú 
omietku a vyrovnávajúce vrstvy. 

Index vzduchovej nepriezvučnosti ( vážený priemer ) Rw(dB) plných silikátových stropných 
konštrukcií vrátane konštrukcie podlahy určíme zo vzťahu (1). 

 
   Rw = 28,8 log.m – 19,9 + ∆Rw (dB)   (1) 
 
Kde: m je celková plošná hmotnosť stropnej konštrukcie (kg/m2) 

        ∆Rw zmena indexu vzduchovej nepriezvučnosti vplyvom podlahy (dB) 

Rozhodujúcu úlohu pri zlepšení akustických vlastností stropnej konštrukcie zohráva izolačná 
podložka v konštrukcii ťažkej plávajúcej podlahy oddeľujúca stropnú konštrukciu a zvislé 
konštrukcie, brániaca prieniku zvuku konštrukciou. 

2 Objekt riešenia 
V súlade s požiadavkou vyhlášky č.549/2007 MZ SR bolo potrebné stavebným meraním 
overiť akustické parametre stropnej konštrukcie ktorá oddeľuje priestory Pizzerie na 1.N.P. od 
bytových priestorov na 2.N.P. 

Stropná konštrukcia bola realizovaná ako monolitická železobetónová platňa hrúbky 200 mm 
podľa projektovej dokumentácie so zvukoizolačnou vrstvou Nobasil PP 170 hrúbky 100 mm, 
roznášajúcou betónovou mazaninou hrúbky 50 mm a nášlapnou vrstvou z drevených parkiet 
20 mm. 

3 Použitá meracia metodika a meracie prístroje 
Meranie sa realizovalo podľa STN EN ISO 140-4/2001 Meranie vzduchovej nepriezvučnosti 
medzi miestnosťami v budovách. 
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Meraná stropná konštrukcia má plošnú výmeru 67,60 m2 . Teplota vzduchu v interiéry bola 
nameraná θi = 24,30C a relatívna vlhkosť φi = 40%. 

Prístrojové vybavenie :  Real Time Analyser 840 – Norsonic 
    Mikrofóny Norsonic typ 1200 
    Predzosilovače Norsonic typ 1201 
    Reproduktorová sústava Norsonic typ 229 
    Kalibrátor Nornsonic Sounal Calibrator typ 1251 
    Zosilňovač Wattec Ma 850 
Skúšobný zvuk :  Šumový generátor 
Filtre :    1/3 oktávy 

 

 
Obrázok 1. Pôdorys 1. PN.P. Pizzeria 

 
Obrázok 2. Pôdorys 2. N.P. Byt 
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4 Protokol o meraní 
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5 Závery 
Podľa požiadaviek na hodnotenie zvukoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií 
podľa STN 73 0532 pre stropnú konštrukciu je požadovaná zvuková izolácia medzi 
prevádzkou Pizzerie s prevádzkovou dobou do 2200 hodiny s LAmax ≤  85 dB na 1.N.P. 
a bytom na 2.N.P. hodnotou : 

  R´w = 62 dB < 66 dB 

Teda možno konštatovať, že navrhnutá skladba stropnej konštrukcie a podlahovej konštrukcie 
v projektovej dokumentácii a realizované konštrukcie spĺňajú normové požiadavky a sú 
vyhovujúce. 
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